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APRESENTAÇÃO

O IV Seminário Internacional de Políticas Públicas da Educação Básica e
Superior, V Seminário Internacional de Gestão Educacional e X Semana Acadêmica
do Curso de Especialização em Gestão Educacional da Universidade Federal de
Santa Maria, foi realizado no período de 15 a 17 de junho de 2016, configurando-se
como evento integrado acerca do tema geral “organismos multilaterais e políticas
públicas educacionais”.
O evento foi destinado ao público constituído por estudantes de graduação e
de pós-graduação, professores e técnicos da educação básica e superior, bem como
demais interessados na temática. Priorizou a construção do debate teórico-prático que
realizam alguns investigadores acerca da compreensão e fortalecimento das
pesquisas nesse campo do conhecimento. Tais discussões congregam para fortalecer
o campo da investigação em políticas educacionais, assim como contribuir para que
o público alvo [re]construa, [re]signifique e aprofunde seus conhecimentos acerca dos
aspectos teóricos e práticos entrelaçados ao cenário educacional nacional e
internacional.
O IV Seminário Internacional de Políticas Públicas da Educação Básica e
Superior, em sua terceira edição, se constitui ação integrada do Projeto do
Observatório de Educação (OBEDUC) vinculado ao Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), proposto a partir dos
estudos do Grupo de Pesquisa Elos/Cnpq e da linha de pesquisa Práticas Escolares
e Políticas Públicas/LP2. Objetiva-se com o OBEDUC, identificar e analisar os limites
e as possibilidades das ações pedagógicas no contexto da gestão educacional, a
partir dos impactos, impasses e desafios enfrentados pelos sistemas e respectivas
instituições no contexto de implementação e interferência das políticas públicas
educacionais nas reformas regionais e locais realizadas a partir do processo de
interlocução entre Educação Básica e Superior.
O V Seminário Internacional de Gestão Educacional e X Semana Acadêmica
do Curso de Especialização em Gestão Educacional da Universidade Federal de
Santa Maria, se constituem ação vinculada ao Programa de Pós-Graduação em
Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), as quais
objetivam fomentar a formação continuada dos profissionais da educação através da
socialização e produção de conhecimentos pertinentes ao campo da gestão
educacional, no que diz respeito a análise político-pedagógica do sistema educacional
brasileiro a partir das influências e [re]articulações dos mecanismos e políticas
públicas macro e micro educacionais.
Assim sendo, as atividades do evento integrado voltaram-se para a ampliação
e fortalecimento da interlocução entre a Educação Básica e a Educação Superior, na

perspectiva de potencializar elementos para a [re]construção de conhecimentos
subjacentes a temática “organismos multilaterais e políticas públicas educacionais”,
no que diz respeito às suas dimensões teórico-práticas, bem como na abertura de
novos caminhos e perspectivas para o desenvolvimento de políticas públicas
educacionais. Essa integração vai muito além das reflexões que cerceiam os espaços
escolar e universitário, implicam, antes de tudo, criar possibilidades de se analisar
questões e desafios considerados fundamentais no âmbito das políticas educativas e,
consequentemente, da gestão educacional (macro e micro), em face às demandas
que a educação enfrenta no contexto da sociedade contemporânea. Compreender
significativamente a relação sociedade e educação é ir além do contexto micro
educacional, o que sugere uma análise mais profunda de seus elementos constituintes
inter-relacionados a aspectos culturais, econômicos, históricos e políticos no cenário
mundial.

Objetivo Geral


Promover espaços de discussões acerca das perspectivas dos organismos
multilaterais na construção e [re]articulação de políticas públicas educacionais
e processos de gestão da educação básica e superior.

Objetivos Específicos





Refletir acerca de aspectos fundantes das políticas educacionais macro e micro
e suas relações com os organismos multilaterais.
Problematizar as decorrências das políticas públicas nacionais e internacionais
nos processos de gestão macro e micro, considerando a produção de
programas educacionais e a interlocução entre educação básica e educação
superior.
Aprofundar laços de parceria e cooperação entre Universidades, Redes e
Sistemas de Ensino, na perspectiva de intensificar estudos e ações
relacionados à produção do conhecimento na educação básica e superior.
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Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
RESUMO
A Educação Superior no Brasil ganha destaque com a expansão e o consequente acesso de
estudantes, seja pela ampliação do número de instituições ou pelos programas que viabilizam o acesso
de estudantes não inseridos neste nível de educação. Tal expansão também interfere na qualidade do
ensino e implica em inclusão acadêmica social. Agrega-se a essas relações a internacionalização.
Nesse artigo, pautadas em entrevistas com alunos da pós-graduação provenientes de países africanos,
dissertamos sobre impactos trazidos pela internacionalização na vida acadêmica e social destes
estudantes, reafirmando, pelas respostas dos entrevistados e por embasamentos teóricos, que a
qualidade da Educação Superior é um componente agregado ao processo de democratização e
inclusão. Isto trás para as Instituições de Ensino Superior o caráter de agências de desenvolvimento
humano e social. A pesquisa é de cunho qualitativo, materializada por meio de entrevistas e apresenta,
como aspectos relevantes, que a universidade também se adapta e aprende sobre e com a cultura de
outros países ao possibilitar a vinda de estudantes de outros países para o seu contexto universitário.
Percebe-se também que os intercambistas, mesmo tensionados, possionam-se positivamente para, ao
retornar aos seus países de origem, levar mais valia aos conhecimentos adquiridos, em relação a
estudo e experiência de vida, e a intenção de proporcionar mais qualidade para a educação de seus
país e também agregar a esta experiência no exterior a melhoria para a qualidade de vida de si mesmos
e das pessoas em seu entorno.
Palavras-chave: Internacionalização da educação superior. Intercambistas. Intercâmbio Sul – Sul.
África.

INTRODUÇÃO
As políticas globais expandiram e fortificaram a internacionalização da educação
e esta, por sua vez, tem impactado em sistemas nacionais que se tornam legítimos
ao demonstrar com transparência a qualidade do ensino que fez emergir o processo
da internacionalização.
No Brasil, neste movimento, a internacionalização ganha destaque com a
expansão acelerada da educação superior refletida em políticas governamentais e em
consequente implantação de Programas que buscam de forma ampla a
democratização via acesso à educação superior.
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No processo de internacionalização se destacam as perspectivas de mobilidade
acadêmica, que, via de regra, vem ocorrendo na direção norte-norte (entre países
desenvolvidos) e sul-norte (entre países subdesenvolvidos buscando o conhecimento
nos países desenvolvidos do Norte). De forma mais recente, é importante ressaltar a
mobilidade sul-sul, que caracteriza os intercâmbios entre continentes/países em
desenvolvimento, tais como, América Latina, África, Países de Língua Portuguesa e
outros. Esses intercâmbios não deixam de refletir as recomendações da UNESCO,
que, na última conferência mundial de educação superior, em 2008, colocou seu olhar,
entre os três principais pontos merecedores de destaque, a solidariedade de
desenvolvimento da África.
Neste contexto, no Brasil, merecem destaque programas já existentes, mas que
tem hoje, no novo contexto de internacionalização, aumentado a sua demanda. Dentre
esses podemos citar os Programas Estudante-Convênio (PEC) e o Programa de PósGraduação CNPq/Ministério de Ciência e Tecnologia de Moçambique (MCT-MZ). O
MCT-MZ é um Programa de cooperação entre os governos do Brasil e Moçambique
que concede auxílio, através de bolsas, a estudantes moçambicanos em cursos de
pós-graduação no Brasil. O MCT-MZ visa contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico do país Africano, bem como ampliar a interação entre Brasil e
Moçambique.
O PEC – é um Programa fruto de parceria entre a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Ministério das Relações
Exteriores (MRE) por intermédio da Divisão de Temas Educacionais (DCE) e
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O programa
se divide em PEC-G - Programa de Estudantes Convênio de Graduação e PEC-PG –
Programa de Estudantes Convênio Pós-graduação. Este último, oferece bolsas de
doutorado pleno, em IES brasileiras, a professores universitários, pesquisadores,
profissionais e graduados do ensino superior dos países em desenvolvimento com os
quais o Brasil mantém Acordo de Cooperação Educacional, Cultural ou de Ciência e
Tecnologia (Brasil, 2016). O PEC foi criado em 1965 e ao longo da última década,
foram selecionados mais de 1.600 estudantes de pós-graduação. Cerca de 75% das
candidaturas vem de países das Américas, com destaque para Colômbia, Peru e
Argentina e 20% das candidaturas vem de países africanos merecendo destaque
Moçambique, Cabo Verde e Angola (Quadro 1).

Quadro 1 – PEC-PG: Candidatos selecionados de 2000 a 2013

Fonte: Brasil (2015)1

Levando em consideração que estes Programas existem a mais de 50 anos,
ainda são poucos os estudos sobre a internacionalização da educação superior sulsul. Assim, buscando clarificar e explorar, na visão dos estudantes, os intercâmbios
sul – sul, o presente artigo tem como objetivo compreender o processo de
internacionalização da educação superior na perspectiva da integração acadêmico
cultural segundo estudantes africanos, da pós-graduação, no Brasil.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Objetivando a possibilidade de entendimento e uma aproximação com a
realidade que estamos investigando, neste caso, as vivências e aprendizados dos
estudantes que participaram de Programa de Pós-Graduação, provenientes de países
africanos. Buscamos nesta investigação conhecer percepções, anseios, dificuldades
e possíveis sugestões para qualificação dos Programas de intercâmbio e como a visão
dos intercambistas sobre este processo pode resultar em ações das universidades
receptoras.
Essa pesquisa é de cunho qualitativo pois buscávamos “penetrar no significado
que os atores sociais compartilham na vivencia de sua realidade” (GERARD e
SILVEIRA, 2009, p. 84). Para tal, foram realizadas entrevistas com estudantes de pósgraduação no Brasil oriundos de países africanos. As entrevistas seguiram um roteiro
semi-estruturado, testado anteriormente, cujo objetivo foi analisar as percepções e
1

Disponível em: http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PG/historico.html.

sentimentos destes estudantes em relação a sua experiência pessoal e profissional
relacionadas ao processo de internacionalização de sua formação acadêmica. Sendo
a pesquisa submetida aos protocolos éticos de pesquisa da IES.
Na coleta dos dados, à cada um dos participantes foram esclarecidos os
objetivos do estudo, as implicações de sua participação e o caráter voluntário e
confidencial da mesma, sendo que os mesmos ao concordarem em participar da
pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Ao analisar o número de entrevistados, os países de procedência, os cursos
escolhidos, o que os motivou para tal escolha, bem como o que esperam do processo
de internacionalização e os impactos na área de formação, estas informações também
demarcam os desafios encontrados e sugestões dos entrevistados para os programas
de internacionalização. Nesse sentido, os itens mencionados configuram as
categorias estabelecidas ao degravar e analisar o resultado das entrevistas, sendo
este processo permeado pela análise textual discursiva (Moraes e Galiazzi, 2007), no
qual foram realizados movimentos de desconstrução, fragmentação e desorganização
para então estabelecer novas compreensões a partir dos textos das entrevistas
fazendo surgir a emergência do novo e a reconstrução do texto com a teoria.
As entrevistas foram realizadas pela equipe de pesquisa, no período de outubro
a dezembro de 2014, quando por meio do setor de mobilidade acadêmica de uma
instituição confessional de grande porte da região sul, tivemos acesso aos contatos
de alunos foco desta pesquisa. A primeira comunicação foi via e-mail, informando ao
aluno sobre as pesquisas realizadas pelo CEES e convidando-os para uma entrevista
que seria gravada e utilizada para compor o banco de dados sobre qualidade da
Educação Superior e a internacionalização (BDIES).
ANÁLISE DOS DADOS
A amostra caracteriza-se por 7 estudantes da pós-graduação, provenientes dos
países de Cabo Verde e Moçambique. Destes, 5 solteiros e 2 casados/união estável;
5 do gênero masculino e 2 do gênero feminino, sendo que as idades variam entre 25
e 39 anos. Em relação ao tempo de permanência no Brasil, 3 deles com até dois anos
e 4 destes estudantes com período de 4/5 anos de permanência total no Brasil. Os
mesmos são das áreas da Administração, Ciências Políticas, Ciências Criminais,

Educação e engenharia civil. Estas informações podem ser melhor visualizadas na
Tabela 1.
Tabela 1 – Características sócio demográficas dos estudantes
País de

Idade

Sexo

Estado Civil

origem

Nível

Área

estudos
M

F

Solteiro

União

Mest. Dout.

estável
Cabo Verde

25 a 39

3

2

3

2

1

4

anos

Ciências
Políticas,
Educação e
Administraç
ão

Moçambique

27 a 28

2

-

2

-

2

-

anos

Administraç
ão e
Ciências
Criminais

Total

-

5

2

5

2

3

4

-

Fonte: CEES/ BDIES – Banco de Dados sobre Internacionalização da Educação Superior (2015).

Através das entrevistas, apreendemos o que é inerente ao ser humano, ter uma
certa segurança de que seremos aceitos, bem recebidos; o que não deixa de ser
também um papel fundamental para as pessoas que trabalham com as demandas das
Ciências Humanas.
UM OLHAR PARA O ESTUDANTE INTERCAMBISTA
No panorama internacional, principalmente na UK e na Austrália os estudos mais
recentes sobre internacionalização da educação superior (LEASK, 2013, CLIFORD,
2014, ROBSON, 2011) têm tido como foco as estratégias que a instituição
universitária, em todos os níveis, deve desenvolver para este acolhimento. Não basta
o acesso ao curso, se faz necessário a permanência com sucesso de conclusão do
mesmo. Nesses estudos além das estratégias da gestão institucional está se
procurando desenvolver a formação de professores para classes culturalmente
diversas. Esta linha de pesquisa tem um foco detalhado nos USA (GABRIEL, 2008,
CAROLL, 2015), com uma concepção maior, além dos alunos da internacionalização,

incluindo também os estudantes de 1º geração. Esses podem ser compreendidos
como aqueles que a sua família nuclear não teve acesso à educação superior, tais
como os procedentes de minorias étnicas; pais imigrantes; ou integrantes de
esquadrão de guerras, como a do Golfo, do Vietnam e outras; pertencentes a famílias
de baixo nível econômico; etc. Enfim os estudos têm se voltado para que aspectos
como a “invisibilidade” do estudante de classes diversas culturalmente tendam a ser
minimizados e estratégias de acolhimento sejam implantadas com sucesso.
No caso especifico da internacionalização e desta pesquisa constata-se a
necessidade de o país de origem preparar este estudante para a sua experiência
internacional. Via de regra o intercambista diz “fiz tudo sozinha, não tive nenhum
apoio” (Entrevistado 2). O que muito funciona como fonte de apoio são os grupos de
estudantes destes países, que já realizaram experiência internacional, que enviam as
referências para os novos intercambistas.
Na fala de um dos entrevistados, destacamos a que diz que
“Eu considero que pertenço à Universidade, a Universidade tá me instruindo,
já fiz mestrado ali, então eu sinto que eu pertenço a esta universidade, de
uma certa forma. [...] tem festa que eu participo, tem festas africanas, tem
festa da Independência, festas que os colegas da Universidade organizam...”
(Entrevistado 1)

Esta afirmação destaca uma característica importante que é a inclusão do aluno
estrangeiro no país de estudos, expressa em um dos seus fatores, ou seja, o
acolhimento. Por outro lado, o mesmo entrevistado aponta como sugestão
imprescindível para os programas de internacionalização
“Ter mais recepção no sentido do aluno quando chega... logo no início....
poder sentir-se mais acolhido, se sentir mais estruturalizado e ter mais
envolvimento... deveria ter uma associação, grupo específico, ou uma
coordenação, principalmente, para os alunos que vêm do estrangeiro”
(Entrevistado 1).

Isso ressalta a necessidade de um olhar continuo, não somente ao acesso, mas
também ao acompanhamento dos estudantes quando beneficiários de tais programas.
Sendo que tal papel decorre também sob a Universidade que recebe este estudante
uma vez que assume um compromisso e torna-se coparticipe ao aceitar a candidatura
deste estudante.
A importância do acolhimento fica claro em nosso estudo, pois enquanto
agradecíamos a colaboração com a pesquisa, eles, por sua vez, agradeciam a

oportunidade de poder expressar o quanto foi valioso o processo de intercambio,
incluindo aprendizados, desafios, angustias e a boa convivência com hábitos culturais
brasileiros. Sendo que todos os entrevistados salientam a importância de haver um
setor e/ou secretaria específica para orienta-los na saída de seu país e nos
movimentos iniciais, seja no dia-a-dia na universidade, seja nas questões
relacionadas a logística dos estudantes em relação a deslocamento, estadia e
organização num novo país. Nesse sentido trazem como fundamental
“Que deve existir uma política de recepção para estrangeiros aqui na
universidade, [...] mas em geral e às vezes também, eu digo isso, para as
pessoas e também para francófilos e anglófilos, por exemplo, quem ajuda o
aluno quando chega aqui... [...] a gente não sabe para onde ir, com quem
falar, e é muito difícil...” (Entrevistado 2)

Nesse sentido, percebemos o quanto ainda a universidade também procura
adaptar-se às culturas dos alunos provenientes de outros países, sem deixar de
cumprir com o que demarca a qualidade da Educação Superior e a relevância do
conhecimento, possível de ser aplicado e sustentado perante as reais necessidades
tanto pessoais como sociais. Necessidade essa bastante explicita nas respostas dos
entrevistados, quando respondem como cerne, em relação as suas perspectivas
futuras, levar por meio do conhecimento, melhorias para os seus países de origem.
Assim mesmo, compreendemos, tratar-se de um processo inacabado e pauta para
futuras investigações.
PRODUÇÃO

DO

CONHECIMENTO

E

RELEVÂNCIA

SOCIAL

GANHAM

NOTORIEDADE NO INTERCÂMBIO CULTURAL
Aproximando-se à qualidade da Educação Superior e a produção do
conhecimento temos o papel da Universidade como contribuinte para a formação de
um sujeito mais autônomo e crítico, sem deixar de lado, a formação humana que, por
sua vez, repercutirá numa melhor construção e entendimento do fator social da
convivência e do intercâmbio cultural.
Bawden (2013, p. 14), diz que: “As Instituições de Ensino Superior devem
assumir o fato de que são, acima de tudo, agencias de desenvolvimento humano e
social”. Percebemos nas falas dos entrevistados e com fortes argumentos visíveis nos
resultados, que os processos de intercâmbio trouxeram ganhos, transformações e
conquistas no período pós intercâmbio, tanto no sentido pessoal, como por exemplo

na melhora da autoestima, como no aspecto profissional, ao galgar cargos e
reconhecimento nos seus espaços de trabalho e nas comunidades de convivência.
Uma das questões da entrevista arguia sobre o impacto na área de formação,
das quais salientamos as respostas: “Meus conhecimentos levarão mais valia para a
universidade do meu país e penso ser possível minimizar problemas sociais, pois
aprendi a ser destemida, adquiri maturidade e valorizo mais a família.” (Entrevistado
4), e “Eu não quero ser a melhor aluna, melhor estudante, ou ser a melhor das
melhores. Eu quero aprender, eu quero exercer minha função da melhor forma
possível, trabalhar em equipe, fazer a diferença.” (Entrevistado 7)
Um dos princípios da educação é torná-la visível como um bem público, direito
social e dever do estado e com ele destituímos a ideia da educação mercantilizada,
onde só teriam acesso aqueles que podem comprar e vislumbramos uma educação
democrática vista como um bem público e compromissada com a sociedade.
Trabalhar para garantir a permanência dos estudantes em cursos de Educação
Superior fomenta um aspecto essencial para a construção da sociedade, impingindo
uma identidade com a nação e servindo de instrumento para a inclusão
socioeconômica. Tal aspecto pode ser percebido quando da fala do entrevistado:
“Quero ser reconhecida profissionalmente quando voltar para o meu país, porque
estou adquirindo mais conhecimento e estou me sentindo uma pessoa melhor”
(Entrevistado 4).
A educação também é um sistema que trata de um processo contínuo na
formação das pessoas e da necessidade que todos têm dessa base que edifica a
existência humana e nessa engrenagem, todos os atributos que a compõe, lhe
conferem significado. Com isso, a democratização e a qualidade da educação têm
caráter essencial na construção da sociedade e consolida uma identidade nacional,
que por sua vez assegura os aspectos que se tornam relevantes quando da
internacionalização. Quando recebemos alunos de outros países é importante a
contribuição para uma formação e diálogo com o conhecimento, intercambiando
culturas e valores, que ressignifiquem o mundo do trabalho onde esses alunos
estiverem efetivamente atuando.
DEMOCRATIZAÇÃO, QUALIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR

Emergiu dos resultados dessa pesquisa a reafirmação de que a qualidade é um
componente agregado ao processo de democratizar e internacionalizar a Educação
Superior, tendo a educação como um princípio do bem público, direito social e dever
do estado (SOBRINHO, 2005).
Tal como responde um dos entrevistados à pergunta: O que espera do processo
de internacionalização? – “Ser independente, crescer profissionalmente, participar de
grupos de pesquisa, contribuir para o desenvolvimento do meu país.” (Entrevistado 6)
A qualidade é componente significativo da Educação Superior, que implica numa
formação de caráter humano e científico (MOROSINI, 2013). Portanto, essa formação
humana está alicerçada na qualidade que se faz emergir na Educação Superior e que
desencadeia a formação de professores que atentem para um pensar mais crítico,
que favoreça a reflexão sobre as realidades vigentes no contexto social, bem como
no investimento didático e tecnológico necessários às exigências atuais: o
conhecimento que carece de constante renovação mediante os avanços das
tecnologias; e o progresso científico, que nos interpela a constantes mudanças e
adaptações às demandas do século XXI. Que demandas são essas? Desde os
valores e contravalores impostos pela mídia à constante necessidade de formar
pessoas com caráter, espírito solidário, criativo e investigativo, que implica na
complexidade de atributos necessários à formação humana.
O mundo do trabalho clama hoje pela formação humana e pelo conhecimento.
Nesse contexto a complexidade se mostra e se legitima numa formação que se integra
com as virtudes e comportamentos que se deseja e se espera na convivência social
dos seres humanos, bem como uma formação que imbrique conhecimento,
habilidades e atitudes. Essa demanda junta à qualidade da Educação Superior à
produção do conhecimento, com o intuito de contribuir para a formação do sujeito mais
autônomo e crítico, sem deixar de lado, e até por consequência, a formação humana.
Formação, esta, que por sua vez repercutirá numa melhor construção e entendimento
do fator social da convivência e do intercâmbio cultural.
A viabilidade para que isso aconteça, se faz necessária numa formação
acadêmica que, ciente dos avanços científicos e tecnológicos, bem como dos desafios
e dificuldades enfrentadas no mundo contemporâneo, prepare os profissionais para
as demandas atuais do mercado, sempre vislumbrando as exigências futuras. Ou
seja, que promova uma formação integral, englobando aspectos morais, éticos,

cognitivos, relacionais, comportamentais, técnico/práticos, dentre tantos outros que
venham a beneficiar a inserção dos sujeitos no mercado global e que, da mesma
forma, contribuam para a sustentabilidade tão almejada nos mais diversos âmbitos –
social, econômico, político, educacional, ambiental.
Mais que isso, que procura desenvolver nos sujeitos o sentido da solidariedade,
cooperação, abertura ao diálogo e capacidade operativa, as quais, ao longo dos
últimos anos, vêm sendo cada vez mais requisitadas, num cenário em que se verificam
investimentos crescentes na responsabilização dos sujeitos. Pois,
A educação superior é considerada o motor para o desenvolvimento
sustentável e uma fonte de informações para sociedades baseadas no
conhecimento. A força de trabalho vem crescendo nas sociedades de
conhecimento, e os trabalhadores necessitam uma capacitação inicial e
continuada em suas vidas. O aprendizado continuado vem se tornando uma
característica do mundo moderno, e, para isso, um alto nível de educação se
faz necessário. (MOROSINI, 2015, p.08)

Sobre esse aspecto, um dos entrevistados relata sobre a importância da
cooperação e da produção do conhecimento e o ganho que esta reproduz para a
sociedade. No caso dos estudantes cabo-verdianos, um destes relata sobre o
Programa e sua experiência
Eu acho excelente por que isso tem dado certo, [...] eu tenho visto o ganho
do país, pois o Brasil tem, tem muito a oferecer a Cabo Verde, eu vivi a
universidade no Brasil, eu fui membro de empresa júnior no segundo
semestre na minha universidade, no segundo semestre já ia dar palestra nas
empresas então isso me permitiu ter um background tão forte a nível de
conhecimento. Eu me sinto tão seguro na minha formação, sobretudo pósgraduação, que isso dá uma força tremenda, um ganho para o país, nós
temos professores sobretudo na UNICV (Universidade de Cabo Verde) que
fizeram doutoramento recentemente no Rio Grande do Sul e tem vários
profissionais que estão a contribuir para o país e que tem publicado. O próprio
sistema e sistema de ensino superior de cabo verdiano tem bebido disso, o
próprio sistema de avaliação do ensino superior em Cabo Verde, por
exemplo, agora usa-se de indicadores que são utilizados aqui. (Entrevistado
5)

Nesse contexto, firma-se a real necessidade da contínua criação de programas
e fomentos que possam garantir o acesso à educação em todos os níveis, com bases
sólidas e comprometidas não apenas com as titulações, mas com a verdadeira
compreensão do que se está estudando, com uma consciência sobre o para que serve
o conhecimento e como ele é viabilizado para garantir um ser humano melhor, que se
constitua agente transformador das realidades que observamos e que necessitam

passar por mudanças, trazendo e garantindo não só qualidade na Educação Superior,
bem como melhor qualidade de vida para os seres humanos.
Sobre este aspecto podemos citar o papel desempenhado pelo Brasil no
processo de internacionalização e, principalmente, as políticas públicas de incentivo
a internacionalização. O Brasil possui diferentes programas de incentivos a
estudantes e este é um aspecto ressaltado por 5 dos 7 entrevistados. Os mesmos
destacam como muito positivo os estudantes poderem cursar a universidade
gratuitamente, poder realizar intercâmbios subsidiados pelo governo brasileiro. Sobre
isso um entrevistado destaca que
“É claro que o Brasil comparado com o meu país, ... as oportunidades aqui
são imensas comparado com o meu país. Só para dar um exemplo muito
claro, aqui milhares de pessoas fazem o estudo totalmente gratuito, na minha
terra toda a gente paga propina, toda a gente paga mensalidade, seja no
ensino público ou privado. A diferença é que no ensino público tu paga
menos. Eles não chamam propriamente de uma mensalidade, mas de
coparticipação, mas mesmo assim é um pagamento. Então o Brasil tem
milhares de oportunidades e o Brasil está se consolidando e tem muito a
oferecer.” (Entrevistado 4)

Sendo que outro entrevistado destaca que
[...] “eu na experiência que estou tendo aqui pela forma de que o incentivo à
pesquisa aqui no Brasil... e pela forma como há todo um conjunto de
recompensas que o pesquisador consegue ganhar para sua vida privada,
mas também para sua vida profissional, eu acredito que isso vai me ajudar
na maneira e no meu contexto em Cabo Verde.” (Entrevistado 3)

Os entrevistados salientam também que, ter a oportunidade de apenas estudar
e dedicar-se integralmente aos estudos é uma grande chance para sua qualificação,
quando afirmam da importância de poder
“Estar dedicado integralmente à academia, viver a academia, estar na
biblioteca, estar nos vários eventos e seminários e participar das aulas e dos
grupos de pesquisa e tudo mais, isso é poder de certa forma observar as
dificuldades de deficiências ao longo da formação.” (Entrevistado 6).

Cabe ressaltar que, se para o estudante que visita o Brasil é uma experiência
importante de formação, para os estudantes das universidades brasileiras que têm a
oportunidade de conviver e aprender com estudantes estrangeiros também é uma
experiência de crescimento profissional e cultural. Para Robson (2011) uma
experiência cultural valiosa também pode ser proveniente do estudo de diferentes

contextos em um currículo internacionalizado, ou estudando com estudantes de
diversas origens, ou em comunidades de diversas etnias.
Ou seja, há resultados tanto para os estudantes advindos de outros países, como
também para os estudantes das universidades que recebem estes estudantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A internacionalização (KNIGHT, 2002) e a democratização na Educação
Superior têm buscado perspectivas de inclusão acadêmico-social. Essa significativa
relação foi pontuada pelos entrevistados, pela análise textual que deixa transparecer,
mesmo que de forma sutil, que esses argumentos se constituíram desde a sua
chegada no país receptor: o sentir-se acolhido, à importância dos professores e do
meio acadêmico, no qual convivem com seus pares e com o atendimento dos mais
diversos setores da universidade, que se somam de forma contundente e efetiva ao
conhecimento construído. Mesmo se relacionando a um grupo específico de
estudantes, percebemos que para este grupo, num primeiro momento, este pode ser
o mais relevante aspecto do intercâmbio: o conhecimento.
Dos aspectos apontados pelos entrevistados, salientam que levarão melhorias
para os seus países de origem e isso reforçou nossa perspectiva de contribuição tanto
profissional quanto cultural para com os estudantes que vivenciaram esse processo,
que se afina com as necessidades trazidas pela globalização. Necessidade de um
conhecimento contextualizado com as demandas do mundo do trabalho e da
formação da, e para a, cidadania, hoje mais do que nunca alicerçadas e qualificadas
pela Educação Superior.
Cabendo ressaltar que tais processos são permitidos por políticas da
internacionalização como as apresentadas acima. Com programas de intercâmbio
estudantil e convênio intergovernamentais, o que permite, também, a dupla via deste
processo: os aspectos positivos para os estudantes nativos que tem contato com
estudantes estrangeiros e também a experiência adquirida com a convivência com
estudantes oriundos de diferentes realidades, culturas e com conhecimentos diversos.
Muito embora talvez este crescimento não seja concretamente percebido pelos
estudantes nativos, aspecto este que pode ser foco de novos estudos.
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A CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE CONHECIMENTO COMO ESTRATÉGIA
METODOLÓGICA: O CAMPO DA GESTÃO EDUCACIONAL NA PERSPECTIVA
DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Julian Silveira Diogo de Ávila Fontoura1
Marilia Costa Morosini2
Eixo 1 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMO
A construção do Estado de Conhecimento tem por objetivo aproximar investigadores aos seus temas
de pesquisa e além de trazer em perspectiva as diferentes facetas do campo de estudo, identificando
tendências de abordagens, metodologias e áreas específicas de estudo dentro de um tema delimitado.
O Estado do Conhecimento articula-se como uma ponte que liga o pesquisador e a conhecimento já
produzido dentro do tema de trabalho, permitindo assim – de forma indireta – o contato do pesquisador
com outras vozes, reflexões e perspectivas de abordagem de estudo. Neste sentido, a proposta de
trabalho aqui exposto, objetiva apresentar uma perspectiva metodológica na construção de um Estado
do Conhecimento sobre o tema da Gestão Educacional dentro da perspectiva da Política Pública dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s) em teses e dissertações produzidas no
Brasil entre os anos de 2010 e 2016, a partir da produção acadêmica dos Programas de Pós-Graduação
em Educação avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
além de Revistas Científicas vinculadas a associações nacionais de pós-graduação e pesquisa em
educação e administração da educação brasileiras. Os resultados encontrados com este estudo trazem
para o debate a forma como a temática da gestão educacional na perspectiva dos Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia está sendo problematizada pelos pesquisadores, principalmente
no que se refere ao campo de interesse das pesquisas e as áreas majoritárias de produção deste
conhecimento, de forma a traçar um panorama geral desta produção científica dentro no atual contexto
social, reafirmando a necessidade no aprofundamento dos estudos da temática, já que este se insere
no contexto de uma nova concepção de educação a partir da reformulação de políticas educacionais
voltadas para justiça social.
Palavras-chave: Educação Superior. Estado do Conhecimento. Gestão Educacional. Institutos
Federais. Metodologias de Pesquisa. Produção Acadêmica.

INTRODUÇÃO
Do ponto de vista estrutural, o campo da pesquisa em educação é
interdisciplinar em sua essência, pois constitue-se como uma área do saber que
integra diferentes campos do conhecimento, campos esses que necessáriamente não
posseum uma forte ligação com a educação. Charlot (2006, p. 9), aponta esta como
uma das principais característas das “ciências da educação”, descrevendo assim a
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“falta de especificidade” da área, revelando assim a sua “mestiçagem” 1, já que abarca
diferentes conhecimentos, conceitos e métodos originários de múltiplos campos
disciplinares, e também saberes, práticas e fins éticos e políticos, gerando muitas
vezes algumas dúvidas sobre a natureza das pesquisas classificadas como “de
educação”.
Em seu trabalho, Charlot (2006 p, 17) ressalta a importância de se vislumbrar
o que já fora estabelecido, questionado, realizado, de maneira que as pesquisas em
educação progridam em nosso país, definindo-se, pouco a pouco, os pontos de apoio
para realização de um trabalho, já que infelizmente não há no Brasil uma tradição nas
“ciências da educação” de vislumbrar o passado em busca de perspectivas do futuro,
como fazem demais áreas do conhecimento. É nessa perspectiva que a construção
dos Estados de Conhecimento, se faz fundamental para o campo da pesquisa
científica, em especial a da área da educação, já que permite identificar e reconhecer
o que já foi produzido anteriormente sobre o tema de interesse, essa aproximação
possibilita ao pesquisador, a construção de uma panorama das abordagens utilizadas
na tratativa do seu tema de pesquisa, as perspectivas metodológicas adotadas, além
de compreender os diferentes aspectos colocados sobre o campo de estudo (local da
produção cientifica, a época da produção, os contextos sócio-históricos e as
condições que possibilitaram essas produções científicas), podemos nominar este
momento de aproximação como Estado do Conhecimento.
Morosini e Fernandes (2014, p. 154) complementam esta ideia ao compreender
a produção dos Estados do Conhecimento como o instante onde o pesquisador
“sistematiza o conhecimento produzido anteriormente”, pois parte da “identificação,
registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção cientifica de
uma determinada área, em um determinado espaço de tempo”.
(...) [no processo de construção do Estado do Conhecimento] faz-se
necessário considerar que a construção de uma produção cientifica está
relacionada não só à pessoa/pesquisador que a produz, mas a influências da
instituição na qual está inserida, do país em que vive e de suas relações com
a perspectiva global. Em outras palavras, a produção está inserida no campo
científico e, consequentemente, em suas regras constitutivas (MOROSINI,
2015, p. 102).

Em seu trabalho, Charlot (2006, p. 9), traz a reflexão a forma com que esta “mestiçagem” característica
do campo educacional é percebida por alguns pesquisadores como sendo uma falha dentro da
constituição da identidade da área, o que possibilita uma série de subcampos dentro do próprio campo
educacional que necessariamente não dão conta da complexidade dos processos educativos.
1

A metodologia na construção o Estado do Conhecimento pode apresentar
diferentes abordagens dentro da perspectiva quantitativa e qualitativa 1, porém na
metodologia aqui apresentada, utilizamos o cruzamento de ambas as abordagens,
entendendo que ambas se articulam de forma complementarmente. A partir deste
entendimento, este estudo pretende trazer para o debate a produção cientifica na
temática Gestão Educacional na perspectiva dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia do Brasil, a partir da produção cientifica brasileira, entre 2011 e
20162, oriundas de Programas de Pós-Graduação em Educação avaliados pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com notas
6 (seis) e 7 (sete), e revistas científicas vinculadas a grupos nacionais de estudos de
pós-graduação nas temáticas educação e administração educacional, propondo
ainda uma perspectiva metodológica para identificar a produção científica desta
temática.
A

CONSTRUÇÃO

DOS

ESTADOS

DE

CONHECIMENTO

–

ALGUNS

APONTAMENTOS
A construção dos Estado do Conhecimento, normalmente são compreendidas
pelo seu caráter essencialmente bibliográfico, este tipo produção toma para si o
desafio de trazer para a reflexão da comunidade científica o que está sendo produzido
dentro do campo acadêmico sobre determinado tema, almejando ainda mapear esta
produção e, nas palavras de Ferreira (2002, p. 258), “tentando responder que
aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e
lugares”. Possuem ainda, uma caraterística bem marcante no que se refere a sua
forma de exposição: descritiva, já que “busca investigar, à luz de categorias e facetas
que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais
o fenômeno passa a ser analisado”.
Morosini (2015, p. 102) problematiza a construção dos Estado de
Conhecimento a partir da perspectiva de que no país, a produção cientifica sobre a
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A partir do entendimento de Günther (2006), compreendemos a pesquisa qualitativa como uma forte
interação entre os sujeitos envolvidos e os fatos que se constituem como parte integrante do objeto da
pesquisa. Morosini e Nascimento (2015), nos ajudam na compreensão da abordagem quantitativa ao
seu entendimento na “tradução em ‘números’, de opiniões e informações, para classificá-las e analisálas”, a partir do uso de técnicas e recursos estatísticas (porcentagem, média, mediana, moda, desvio
padrão, etc.).
2 Período do ano de 2016 compreendido neste trabalho até o dia 30 de abril.

temática da Educação (de forma generalista) está em uma “fase embrionária” 1, mas
em crescente e constante avanço, tanto, que existe uma percepção no esforço desta
área na produção dos Estados de Conhecimento, o que justifica a sua pouca
utilização, já que demanda do pesquisador um domínio do campo2 de estudo. Sobre
a metodologia de construção de um estado do conhecimento, Morosini (2015, p. 112)
ainda destaca a forma com que a abordagem da pesquisa está intimamente ligada ao
corpus de análise a ser trabalhado, já que o pesquisador durante a construção do seu
problema de pesquisa, sua grande questão e o como fazer da investigação, seleciona
este corpus de análise a partir de algumas fases puramente metodológicas.
[...] Análise de textos sobre produção científica, seus princípios, políticas e
condicionantes, na perspectiva nacional e internacional; – Identificação da
temática da tese ou da dissertação, com clarificação da pergunta de partida,
e das palavras-chave ligadas ao tema; – Leitura e discussão sobre produção
científica no plano teórico e no empírico (teses, dissertações, livros,
congressos); – Identificação de fontes e constituição do corpus de análise
(MOROSINI, 2015, p. 112).

Slongo (2004) nomina os Estados de Conhecimento como sendo “pesquisas que
estudam pesquisas”, de forma que forneçam ao pesquisador embasamento
metodológico e diversos resultados para a comparação. Na mesma perspectiva,
Ferreira (2002) subsidia a ideia colocada por Slongo (2004) ao afirmar que no campo
educativo a produção de conhecimento é significativa, e acelerada, dessa forma,
surge um sentimento de “não conhecimento” acerca da totalidade de estudos e
pesquisas em determinada área, consequência do crescimento quantitativo e
qualitativo e da pouca divulgação sobre uma certa produção acadêmica.
Alguns aspectos importantes devem ser levados a reflexão ao tratarmos da
produção de Estados do Conhecimento: como a forma que os Estados do
Conhecimento possibilitam identificar aspectos pontuais como os temas que têm
preocupado os pesquisadores, a identificação dos tipos e das técnicas de pesquisa
mais utilizados em estudos anteriores. Outras questões que surgem, dizem respeito
as limitações na produção destes Estados: como a diversidade no formato dos

A referência sobre a “fase embrionária” da produção do conhecimento na área da educação
concretiza-se quando comparada a outras áreas do conhecimento que possuem uma longa tradição
no desenvolvimento de pesquisas, como a Biologia, a Física, a Medicina entre outras.
2 Morosini (2015, p. 113) utiliza o conceito de domínio do campo, a partir do conhecimento dos
“paradigmas que perpassam o tema, a trajetória deste tema como objeto de estudo, o conhecimento
das diferentes fontes de publicação, bem como, no caso brasileiro, a política que norteia a produção
científica e seus canais de disseminação”.
1

resumos das dissertações, teses e demais materiais que compõem a análise, já que
alguns resumos não são concisos, “outros confusos e/ou incompletos, sem
informação sobre o tipo de pesquisa e os procedimentos de coleta de dados”,
conforme coloca ROMANOWSKI e ENS (2006, p. 46), estas questões acabam por
prejudicar o processo de categorização e a análise do conteúdo do material
bibliográfico. Dessa forma, é imprescindível que tenhamos a clareza de que a
construção dos Estados de Conhecimento demanda tempo, já que com o avanço da
tecnologia, a globalização e as novas formas de ser e estar no mundo acabam por
produzir meios cada vez mais rápidos de socialização as informações, ou seja, cada
vez mais se produz muito e com agilidade.
METODOLOGIA – O CAMINHO A SER PERCORRIDO
Da mesma forma que Minayo (2000, p. 16), compreendemos a metodologia
como sendo “o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da
realidade”, de forma a ter um lugar de destaque no cerne dos estudos produzidos,
assumindo um papel indicativo/direcional, já que a sua escolha se relaciona
diretamente com os resultados esperados do estudo; pois nesse contexto a
metodologia surge também como uma forma de validar a trajetória do processo
investigativo no qual se insere a pesquisa. Assim, iniciamos o trabalho para a
construção do corpus de análise1 a partir de um estudo exploratório junto ao banco de
Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), a fim de termos um panorama do que se produz dentro da área da
gestão educacional em nosso país, utilizamos como descritor da busca básica a
expressão gestão da educação. Neste primeiro contato, percebemos que nos
inseríamos em um universo de possibilidades e articulação entre a gestão educacional
e o campo cientifico, principalmente com trabalhos que estabeleciam uma grande
diversidade de relações com as demais áreas do conhecimento, dessa forma,
iniciamos o trabalho de percepção de campo da gestão educacional.
Os dados para este estudo foram produzidos entre os meses de março e maio
de 2016, a abrangência na busca pelos trabalhos foi de 2010 a 2016. Foram elencadas
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Da mesma forma que Morosini e Fernandes (2014, p.156), compreendemos o corpus de análise,
como sendo “constituído a partir de: livros – produção amadurecida; teses e dissertações – produção
reconhecida junto aos órgãos de avaliação da produção nacional.

bases de dados para a procura do corpus de análise, inicialmente apenas o Banco de
Teses e Dissertações da CAPES, porém acreditamos que com a inclusão de outras
bases de dados, como por exemplo os Bancos de Dissertações e Teses de Programas
de Pós-Graduação avaliados pela CAPES com notas 6 (seis) e 7 (sete) seria
igualmente interessante, pois poderia abarcar trabalhos não listados pela CAPES,
além de algumas revistas cientificas especificas da área da educação e gestão
educacional igualmente reconhecidas no campo acadêmico, pois as mesmas (a priori)
poderiam nos mostrar as “novidades” dentro do campo.
Nesse contexto, na perspectiva de organização do corpus de análise, é definida
a partir de 3 (três) momentos construtivos fundamentais: a Bibliografia Anotada, a
Bibliografia Sistematizada e pôr fim a Bibliografia Categorizada (Morosini e
Nascimento, 2015). Cada um destes momentos prioriza uma etapa da construção do
corpus, pois permitem o aprofundamento/entendimento de cada um dos trabalhos que
o constituem de forma a possibilitar o conhecimento do que, como, e onde a produção
acadêmica da temática elencada se constitui (no caso do trabalho, a Gestão
Educacional dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 1.
A Bibliografia Anotada é o primeiro movimento para a arranjo do Banco de Dados
da Gestão Educacional nos Institutos Federais (BDGEIF’s), o objetivo desta fase é
auxiliar o pesquisador na identificação e seleção dos materiais (teses e dissertações)
que posteriormente serão utilizados para a construção do corpus de análise
(BDGEIF’s). Com auxílio de um quadro (Figura 1), registramos o material encontrado
(teses e dissertações) de forma que fique disposto e organizado pela referência
bibliográfica (autoria) e seu respectivo resumo.

1

Inicialmente constroem-se quadros e tabelas que auxiliam a identificação do material bibliográfico e o
seu veículo de publicação, a posteriori, tem-se uma série de arquivos que acabam compondo o banco
de dados do pesquisador.

Figura 1 – Exemplo de estrutura do Quadro da Bibliografia Anotada (Banco de Teses e Dissertações
CAPES).

Neste quadro (Figura 1), apresentamos algumas informações importantes como
os descritores utilizados na busca (palavras-chave ou expressões) juntamente com
seus respectivos parâmetros (busca avançada ou busca básica), a base de dados
utilizada (no exemplo exposto: Banco de Teses e Dissertações da CAPES), o número
total de trabalhos encontrados, além do número de trabalhos efetivamente relevantes
para a pesquisa (selecionados)1. Utilizamos com palavras-chaves/expressões, os
descritores: Gestão Educacional dos Institutos Federais, Práticas de Gestão dos
Institutos Federais e Gestão da Educação nos Institutos Federais junto ao Banco de
Teses e Dissertações da CAPES, de forma a complementar o banco, outras bases de
dados foram consultadas: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; a Biblioteca
Digital de Teses e Dissertações da UFMG (BDTD UFMG), Repositório Digital da
Biblioteca da UNISINOS (RDBU UNISINOS), Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações PUCRS (BDTD PUCRS) e na tentativa de encontrar trabalhos ainda
mais recentes, buscamos trabalhos nos repositórios de 2 (duas) revistas cientificas da
área da educação: Revista Brasileira de Educação – ANPED e Revista Brasileira de
Política e Administração da Educação – ANPAE. Após a elaboração deste quadro, é
importante que se busque os respetivos materiais (teses e/ou dissertações neste
caso) nos repositórios das instituições na qual estão vinculados, pois cada estudo será
consultado a posteriori no desenrolar da metodologia. Ao final, esses dados
constantes no quadro da bibliografia anotada podem ser dispostos na forma de uma
tabela única, onde apareçam as expressões utilizadas, os respectivos parâmetros de
busca, o total de materiais encontrados e aqueles que de fato serão utilizados na
constituição do banco (Tabela 1).
Seguindo a construção metodológica, iniciamos a elaboração da bibliografia
sistematizada, que se caracteriza pelo aprofundamento dado ao registro das
informações durante a etapa da construção do quadro da bibliografia anotada, com os
seguintes itens: número do trabalho (registro do pesquisador), ano de defesa, autor,
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Os trabalhos selecionados para a composição do Banco de Dados não são necessariamente todos
os trabalhos encontrados na busca, é preciso que se faça uma leitura flutuante dos resumos dos
materiais localizados, com a finalidade de encontrar no mesmo relação direta (ou indireta) com o tema
de estudo a ser desenvolvido pelo pesquisador.

título do estudo, nível (mestrado ou doutorado), palavras-chave, metodologia, utilizada
no estudo e seus respectivos resultados (Figura 2). Esses itens podem ser
substituídos por outros de acordo com o objetivo da pesquisa 1. Nesta fase
metodológica, faz-se necessário que o pesquisador tenha em mãos o material
encontrado nas bases de dados, pois em alguns casos será necessário ler o material
por completo afim de preencher os campos do quadro.

Figura 2 – Exemplo de Quadro de Estrutura da Bibliografia Sistematizada.

A partir da construção dos quadros das bibliografias anotadas e sistematizadas
e a leitura dos trabalhos selecionados, iniciamos o processo de construção da
bibliografia categorizada. De posse deste material bibliográfico, reagrupamos os
achados (teses e dissertações) e construímos categorias que representem os
trabalhos ali colocados, com critério determinado (objetivo geral do estudo, referencial
teórico utilizado, palavras-chaves, etc). Morosini e Nascimento (2015, p. 5), destacam
que a “reordenação da tabela é dependente de uma postura paradigmática resumida,
em grandes linhas, como: categorias construídas a priori e contrastadas com o
material empírico em análise ou com categorias construídas a partir da empiria”. Sob
a construção das categorias, Moraes (2003, p. 193) reafirma essa posição ao
compreender que a construção das categorias deve “ter como base os conhecimentos
prévios do pesquisador, toda leitura é feita a partir de uma perspectiva teórica”.
Dentro da abordagem teórico-metodológico que a pesquisa na qual se insere a
construção do Estado do Conhecimento da Gestão Educacional dos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, optamos por utilizar categorias
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Neste momento da metodologia, não existe necessariamente uma organização lógica na distribuição
do material, o importante é que o mesmo seja registrado no quadro da bibliografia sistematizada.

previamente conhecidas, categorias de análise utilizadas dentro do campo da
avaliação das políticas públicas para educação descritas por Stephen Ball e Richard
Bowe1, transpostas por Mainardes (2006): A Abordagem do Ciclo de Políticas (Policy
Cycle Approach). As categorias (re)apropriadas destacam os aspectos complexos e
controversos da política educacional, enfatizando os processos políticos envolvidos
na sua criação e a ação dos sujeitos que acabam por “receber” as políticas propostas,
em uma esfera mais local e aplicada (MAINARDES, 2006, p. 48).
As categorias emergiram deste referencial analítico, se pensarmos em políticas
para a educação, este referencial se coloca de forma interessante, no sentido que
este campo do saber é relativamente novo “ainda não consolidado em termos de
referenciais analíticos consistentes, e que, de resto, sofre as indefinições resultantes
da crise de paradigmas que afeta as ciências sociais e humanas na
contemporaneidade” (AZEVEDO & AGUIAR, 1999, p. 43).
Os autores propuseram um ciclo contínuo constituído por três contextos
principais: o contexto de influência, o contexto da produção de texto e o
contexto da prática. Esses contextos estão inter-relacionados, não têm uma
dimensão temporal ou sequencial e não são etapas lineares. Cada um desses
contextos apresenta arenas, lugares e grupos de interesse e cada um deles
envolve disputas e embates (MAINARDES, 2006, p. 50).

Ball e Bowe (1992) colocam então diferentes contextos necessários para o
entendimento pleno do que efetivamente é a política educacional. O primeiro contexto
é o contexto de influência, o ponto de partida, onde majoritariamente as políticas
públicas são iniciadas e os discursos políticos à sua volta são estabelecidos. Aqui
diferentes grupos disputam, dentro da arena, os fatores que irão influenciar a definição
das finalidades sociais da política, os discursos por sua vez acabam ganhando
legitimidade formando a base política. O contexto da produção do texto2 relaciona-se
com os textos políticos constituídos, articula-se com a linguagem do interesse público,
já que, afinal, os textos políticos acabam por representar a própria política 3. Pensar de
fato na forma como esta política é implementada e muitas vezes (re)significada pelos
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Ver mais em: BOWE, R.; BALL, S.; GOLD, A. Reforming Education & Changing Schools: case
studies in policy sociology. London: Routledge, 1992.
2 Cabe aqui compreender esta produção textual como o resultado de uma disputa de diversos grupos
que atuam em diferentes proposições do campo da política, em um momento e local especifico, já que
esta produção surge em diferentes momentos/contextos históricos.
3 Na forma de textos legislativos, comentários formais sobre os textos oficiais, pronunciamentos, entre
outros.

sujeitos, cabe ao terceiro contexto, o contexto da prática, no qual a política produz de
fato efeitos e consequências, diferentes – muitas vezes – da própria política instituída
originalmente (MAINARDES, 2006, p. 98).
RESULTADOS ENCONTRADOS
Ao final da etapa de construção do corpus de análise, sistematizamos essa etapa
metodológica com a construção de uma tabela, que em linhas gerais, possibilitou a
compreensão quantitativa do quadro da produção do conhecimento em cima da
temática Gestão da Educação nos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (Tabela 1). Ao final desta primeira etapa de aproximação do material a
constituir o corpus de análise, encontramos 189 (cento e oitenta e nove) trabalhos,
incluindo teses, dissertações e artigos científicos publicados em revistas acadêmicas,
destes apenas 12,7% (24 – vinte e quatro trabalhos) tinham alguma relação direta
com a temática da Gestão Educacional dos Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia. Aqui fazemos uma consideração, pois esse alto número de trabalhos
encontrados a partir da utilização dos descritores (Gestão Educacional dos Institutos
Federais) advém do uso dos mesmos no interior do material bibliográfico (palavraschave, resumo, entre outras partes do texto localizado)1. Dessa forma, o constituímos
o corpus de análise a partir dos 24 (vinte e quatro) trabalhos, como demostra a tabela
1, destes: 14 (quatorze) dissertações, 7 (sete) teses e 3 (três) artigos científicos
publicados em revistas acadêmicas.
Tabela 1. Sistematização do corpus de análise a partir da Bibliografia Anotada.

1

Durante as buscas nas bases de dados, comumente o sistema busca (de forma automática) o
descritor ao longo de todo o material bibliográfico, o que abre o leque nos resultados encontrados, a
não ser que sejam combinados parâmetros específicos facilitadores da busca.

A partir da ressignificação das categorias criadas a partir do referencial de
análise metodologia das políticas públicas para a educação, fizemos a categorização
dos trabalhos encontrados levando em consideração qual dos contextos do ciclo de
políticas (contexto da influência, contexto da produção do texto e o contexto da
prática), cada trabalho centra-se. Essa análise deu-se a partir da leitura dos trabalhos,
mais especificamente dos objetivos gerais propostos pelos estudos presentes no
BDGEIF’s, dessa forma criamos a seguinte tabela (Tabela 2). Como os contextos
acabam por dar conta de grandes conceitos, foi necessária a criação de
subcategorias, de forma a abarcar as diferentes especificidades constituintes do
corpus de análise.
Tabela 2. Bibliografia Categorizada do Estado do Conhecimento da Gestão
Educacional nos Institutos Federais de Educação e Tecnologia entre os anos de 2010
e 2016, a partir da análise da produção cientifica dos Programas de Pós-Graduação
em Educação.
CATEGORIAS
GESTÃO EDUCACIONAL DOS IF’S
INFLUÊNCIA

SUB-CATEGORIAS
Global

2

Local

2

SUBTOTAL DE TRABALHOS
GESTÃO EDUCACIONAL DOS IF’S
PRODUÇÃO DO TEXTO

TOTAL

4
Programas e Currículos

2

Documentação
Normativa

3

SUBTOTAL DE TRABALHOS

5

GESTÃO EDUCACIONAL DOS IF’S
PRÁTICA

Contextos Emergentes

5

Instituição Pública

3

Planejamento e
Avaliação

3

Trajetórias Formativas

4

SUBTOTAL DE TRABALHOS

15

TOTAL DE TRABALHOS

24

Temos dentro da categoria Influência, as subcategorias Global e Local, que
trazem respectivamente trabalhos que buscam captar as influências mundiais e
nacionais na construção da política pública que cria os Institutos Federais; na
categoria Produção do Texto, as subcategorias elencadas centram-se em
Programas e Currículos onde os trabalhos debruçam-se sobre documentos internos
produzidos pelos Institutos Federais, como a Organização Didática da instituição,
Currículo de Cursos e Projetos de Expansão, já na subcategoria Documentação
Normativa, estão concentradas análises da legislação educacional brasileira
balizadora da instituição; Já na categoria Prática, onde encontram-se a maioria dos
trabalhos produzidos no período, surgem as subcategorias Contextos Emergentes,
Instituição Pública, Planejamento e Avaliação, e Trajetórias Formativas, se atendo
respectivamente: a forma com que a política se coloca a atender a diversidade de
sujeitos pungentes na instituição, a análise da percepção dos sujeitos sobre a criação
e funcionamento desta nova institucionalidade, as diferentes formas de gestão
encontradas neste novo modelo de instituição e os processos de formação continuada
de professores e gestores dentro do contexto da criação dos Institutos Federais.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES...
A partir desta investigação, conseguimos nos aproximar do campo da Gestão
Educacional

no

contexto

da

Educação,

profissional

e

Tecnológica,

mais

especificamente da apropriação deste pelos Institutos Federal. Conseguimos

perceber a perspectiva na qual a comunidade de jovens pesquisadores brasileiros
desenvolveu suas pesquisas (entre 2010 e início de 2016), refletindo assim uma
concepção do campo cientifico da Gestão Educacional. Cabe ressaltar que a
metodologia aqui apresentada se constitui como um primeiro movimento para a
construção do Estado de Conhecimento da Gestão Educacional nos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, mas se mostra válido em nosso
entendimento, pois conseguimos através desse mapeamento compreender de forma
inicial o campo no qual as pesquisas no nível da pós-graduação em educação no
brasil se apresentam tendo como mote a temática, possibilitando ainda o
posicionamento critico de nossa parte sob o campo científico.
A identificação, organização, catalogação e sistematização da produção
científica dentro da temática da Gestão Educacional nos Institutos Federais foi de
extrema importância, pois denota a falta de demais pesquisas na área, não apenas
no campo da construção de Estados de Conhecimento, mas sim, da própria gestão
educacional destas novas instituições. O estudo acaba trazendo contribuições para a
sistematização e análise do que foi produzido no campo conceitual e científico na área
da Gestão Educacional, bem como tenciona as relações estabelecidas entre
pesquisadores, objetos de pesquisa e seus respectivos campos de pesquisa,
buscando favorecer uma produção acadêmica qualificada para a temática.
Ao final deste trabalho, ficamos com a clareza de que a produção científica
dentro do campo educacional é extremamente diversa e complexa, pois acaba
servindo como um elo entre as diferentes relações das áreas de conhecimento, além
das políticas científicas-educacionais, dos órgãos normatizadores, da comunidade
acadêmica na qual o campo se insere e porque não da cultura de pesquisa
institucional. Acreditamos ainda que a construção dos Estados de Conhecimento,
balizam fortemente (no âmbito da pós-graduação) a construção de teses e
dissertações, principalmente no que se refere a identificação, síntese e reflexão sobre
o já produzido dentro uma temática em um determinado contexto sócio-históricotemporal.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CANOAS: CONTEXTOS DA
OFERTA E DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA MATRÍCULA ESCOLAR
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Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
RESUMO
Este artigo apresenta dados da pesquisa “Monitoramento de Políticas Públicas de Educação Infantil no
Rio Grande do Sul: estudo sobre a Implementação da Emenda Constitucional 59/09 – Obrigatoriedade
de Matrícula na Pré-escola” coletados no período entre 2012 e 2015. Tem como objetivo apresentar
dados relativos ao município de Canoas/RS no que concerne a sua oferta de educação infantil, focando
no alcance das metas dos Planos Nacionais de Educação 2001-2010 e 2014-2024. Tratou-se de uma
pesquisa quali-quantitativa envolvendo dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas, do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira e do Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Sul. Os dados evidenciam que ao longo da trajetória aqui analisada, o
município de Canoas vem ampliando a oferta de vagas para a faixa etária da educação infantil; porém,
cabe ressaltar, que nos últimos anos ocorreu uma ampliação significativa do conveniamento com
instituições privadas para esse fim. Observou-se também que o município não alcançou a meta 1 do
PNE 2001-2010 e que provavelmente não alcancará a meta para educação infantil do atual PNE (20142024). Futuros estudos precisariam aprofundar as condições da oferta de vagas pela rede conveniada
para concluir se o município, a partir das políticas implementadas, garantiu expansão com qualidade.
Outra tendência a ser acompanhada se refere à redução da oferta de matrículas para a subetapa
creche, obervada no ano de 2014.
Palavras Chave: Direito à Educação. Educação Infantil. Obrigatoriedade de Matrícula na pré-escola.

INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta análises preliminares da pesquisa “Monitoramento de
Políticas Públicas de Educação Infantil no RS: estudo sobre a Implantação da Emenda
Constitucional 59/09 – obrigatoriedade de Matrícula na Pré-escola” coletados no
período entre 2012 e 2015, com o objetivo de analisar o impacto dessa Emenda em
sete municípios da região metropolitana de Porto Alegre/RS.
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Neste artigo, que tem a oferta de educação infantil do município de Canoas como
tema, foram analisados dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE), do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (INEP) e do Tribunal
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) referentes ao período de 2005
a 2014.
Na fundamentação teórica, foi considerado o ordenamento legal vigente para a
Educação Infantil e o artigo dialoga com autores que contribuem para fundamentar o
direito educacional das crianças de até cinco anos em creches e pré-escolas,
destacando-se (ROSEMBERG, 2011; R. CAMPOS, 2011; M. M. CAMPOS, 2010,
2013; SUSIN E FLORES, 2013).
A metodologia da pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso quantiqualitativo dos dados censitários e educacionais do município, além das Radiografias
do TCE-RS. A apresentação e análise dos dados trata em separado da creche e da
pré-escola, abordando a evolução da matrícula, a taxa de atendimento e a
dependência administrativa da vaga. A análise dos dados evidenciou, dentre outras
tendências, a expansão significativa nas vagas ofertadas para o grupo etário creche
junto com uma ampliação da oferta de matrículas para a faixa etária pré-escolar. Em
relação à dependência administrativa das vagas para a educação infantil, observamos
um movimento de afastamento do estado em relação a essa oferta e uma
municipalização sustentada por acentuada ampliação de convênios para oferta de
vagas no período investigado.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Desde o texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(CF/88), o atendimento às crianças de até seis anos foi definido como direito destas e
de suas famílias. Reconhecida como primeira etapa da Educação Básica pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96 (LDBEN), esta etapa se
subdivide pelo critério de faixa etária das crianças: creche, para aquelas de até três
anos; e pré-escola, para aquelas entre quatro e seis anos. Com as alterações
posteriores quanto à ampliação da faixa etária referente ao ensino fundamental, que
desde 2005 determinaram a obrigatoriedade de matrícula a partir dos seis anos, a
faixa etária da pré-escola foi reduzida para aquela entre quatro e cinco anos. Em 2009,
a aprovação da EC 59/09 ampliou a faixa etária de matrícula escolar obrigatória,

antecipando esta para a idade de quatro anos. A Lei 12.796/13 promoveu alterações
à LDBEN, adequando, finalmente, a lei maior da educação quanto à faixa etária da
educação infantil pré-escolar, bem como em relação ao dever do Estado para com a
oferta de educação escolar pública e gratuita para a faixa etária de quatro a 17 anos
(BRASIL, LDBEN, Art. 4º, Inc. I).
O presente estudo considera o ordenamento legal vigente para a educação
básica, no sentido de analisar políticas públicas municipais de educação infantil, tendo
como referências o dever do Estado para com esta oferta educacional, que no caso
das crianças de até cinco anos, encontra-se prioritariamente sob a responsabilidade
dos municípios. Nesse sentido, destacamos o Artigo 208 e 211 da CF/88,
respectivamente.
O Plano Nacional de Educação (PNE) se caracteriza por ser um plano de Estado,
de periodicidade decenal, que organiza em metas e estratégias as responsabilidades
para com a oferta educacional em âmbito do país, orientando os planejamentos
plurianuais em nível de governo. Quando criado por lei, este plano positiva direitos e
atribui responsabilidades. Nesse sentido, a Lei 10.172/01 criou o PNE 2001-2010,
estabelecendo que no prazo de cinco anos (metas intermediárias) e de dez anos
(metas decenais) deveria ser alcançado, no mínimo, o atendimento a 30% e a 50%
das crianças de até três anos, respectivamente. Em relação à faixa da pré-escola,
aquele PNE determinou o atendimento a 60% das crianças em cinco anos e a 80%
destas ao final de sua vigência.
Após quatro anos de discussão, a Lei 13.005/14 aprova o atual PNE sem metas
intermediárias, determinando como meta decenal o alcance de 50% de atendimento
às crianças de até três anos e ratifica a disposição constitucional relativa à
universalização da matrícula escolar na pré-escola. Em seu conjunto, os documentos
normativos existentes determinam ou ratificam o direito à matrícula escolar em
instituições públicas, gratuitas, laicas e com oferta educacional de qualidade social,
sustentando análises na perspectiva do direito social à educação. Contudo, do ponto
de vista da efetivação do direito educacional, o país ainda possui um longo caminho
a seguir, pois além do não cumprimento das metas criadas ainda existe estudos que
caracterizam a desigualdade no acesso a esse direito. No caso da educação infantil,
características relativas à local de residência, grupo social e grupo étnico-racial são
evidenciadas a partir das análises de dados censitários, demonstrando desigualdades

no acesso a vários direitos sociais transmitidos, praticamente, de forma
transgeracional (ROSEMBERG, 2011; 2012). Especificamente, existem, ainda, no
caso do direito à creche, diferenças relativas à idade, pois as crianças de zero a um
ano são aquelas menos atendidas em seu direito educacional. (ROSEMBERG, 2012).
Cabe, ainda, destacar que no caso do Brasil, assim como em outros países
latino-americanos, existe uma influência de organismos internacionais nas definições
quanto a metas educacionais e estratégias de ação. Campos (2011) aponta a
complexidade dos tempos atuais em que a implementação da obrigatoriedade de
matrícula na pré-escola pode fragilizar qualitativa e quantitativamente a oferta de
educação para crianças em idade de creche, uma vez que esse segmento ainda se
mostra vulnerável quanto à efetivação do direito educacional e a autora faz referência
também à intervenção política de organismos multilaterais no sentido da flexibilização
desta oferta, o que pode significar a implementação de atendimentos alternativos ou
de tipo compensatório. Nesta mesma linha, e analisando documentos do Banco
Mundial, Susin e Montano (2015) evidenciam diversos trechos em que é incentivada
a realização de convênios ou parcerias público-privadas, de maneira a acelerar o
alcance de metas educacionais. Outros estudos, como o de Susin e Flores (2013)
analisam a expansão da oferta de educação infantil chamando a atenção para os
riscos em termos de qualidade, nos casos em que a privatização da responsabilidade
do Estado para com a educação das crianças bem pequenas vem sendo assumida
por instituições do Terceiro Setor que não se comprometem com os parâmetros
nacionais de qualidade e fragilizam a efetivação do direito educacional.
Do ponto de vista da concepção de educação infantil, o artigo dialoga com M. M.
CAMPOS (2010; 2013), Finco, Barbosa e Goulart (2015) e Souza, Moro e Scalabrin
(2015) na defesa de uma concepção de educação infantil sustentada na Resolução
05/09, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNEI). Nesta perspectiva, essa
oferta educacional é responsabilidade do Estado, deve acontecer em creches e préescolas que se configurem como espaços não domésticos, regulados e submetidos à
supervisão pelo respectivo sistema de ensino, além de sujeitos ao controle social.
(BRASIL, CNE/CEB, Res. 05/09).
METODOLOGIA

O estudo foi desenvolvido como uma pesquisa quali-quantitativa em educação
(ANDRÉ, 2013), analisando dados disponíveis on line sobre a oferta de educação
infantil no município de Canoas/RS, de maneira a aprofundar a temática em foco
desde uma abordagem socio-histórica. O estudo de caso (CUNHA, DEUS e MACIEL,
2010) foi considerado como a abordagem metodológica mais adequada, uma vez que
esta permite a investigação aprofundada de uma única realidade, analisada desde
diferentes fontes, visando à compreensão de uma dada realidade, sem a pretensão
de realizar uma generalização de seus resultados. O período investigado contempla
a trajetória evolutiva desta etapa educacional entre os anos de 2005 e 2014,
analisando dados do censo educacional do Instituto Nacional de Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP); dos censos demográficos do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE); e das Radiografias da Educação Infantil realizadas
pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS) no período 20062014. Este período foi escolhido com o objetivo de evidenciar a trajetória da oferta de
vagas no município anterior à EC 59/09, abarcando os últimos dados disponíveis no
portal de Consulta à Matrícula do INEP. Com esse período de análise, também, é
possível avaliar o desempenho deste Município em relação às metas do PNE 20012010, bem como demonstrar uma tendência quanto à efetivação da oferta universal
de vagas até 2016 para a faixa etária de quatro e cinco anos, atendendo à Meta 1 do
PNE 2014-2024. Além do monitoramento da trajetória de evolução da oferta de vagas,
os dados do INEP permitiram uma análise sobre a dependência administrativa da
vaga ofertada, contribuindo para uma melhor contextualização quanto no período
investigado.
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS: O MUNICÍPIO DE CANOAS E SUA
TRAJETÓRIA NA OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Canoas é um município pertencente à Região metropolitana de Porto Alegre, no
Rio Grande do Sul. Segundo dados do IBGE (2010), dispõe de uma área de 131,097
Km², uma população de 323.827 habitantes com densidade de 2.470,13 habitantes
por Km², sendo 26.286 dessa população formada por crianças de zero a cinco anos
de idade, dentre essas, 17.489 de 0 a 3 e 8.797 com 4 e 5 anos.
Segundo o site oficial do município, Canoas tem sua história política iniciada em
1939, quando se emancipou do Município de Gravataí e de São Sebastião do Caí,

contando com a nomeação do seu primeiro prefeito em 1940. Atualmente está sob a
gestão do Prefeito Jairo Jorge da Silva, eleito em 2008 e reeleito em 2012. Trata-se
de um município que tem se desenvolvido econômica e populacionalmente, sendo
hoje o segundo maior PIB do Estado e o quarto em população conforme dados do
IBGE (2010).
Canoas possui Sistema próprio de Ensino conforme Lei nº 5.021, de 09 de
novembro de 20051, integrado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; o
Conselho Municipal de Educação; as Instituições de Educação mantidas pelo poder
público municipal e as Instituições de Educação Infantil criada e mantidas pela
iniciativa privada. Segundo o IBGE, Canoas, em 2012, possuía aproximadamente
3.331 matrículas no ensino pré-escolar, em 67 escolas, sendo 37 privadas e 30
municipais. Em relação à taxa de alfabetização o município, no ano de 2010, o
município de Canoas contava com 97,38% da sua população alfabetizada, ficando
sete pontos acima da taxa nacional e quase um ponto acima da taxa estadual. (IBGE
Cidades, 2012).
No que se refere à oferta de educação infantil, até o ano de 2000, o Município
de Canoas teve as creches sob a fiscalização da Secretaria da Saúde e Assistência
Social, sendo que o acesso se dava de acordo com a disponibilidade de vagas,
conforme Lei Municipal nº 4.188/97. A Lei nº 4.494/2000 Disciplinou “o ingresso de
crianças carentes às Escolas Municipais de Educação Infantil e deu outras
providencias”, determinando a idade de acesso das crianças como sendo entre 0 e 6
anos e 11 meses de idade e apresentou uma fórmula para determinar o índice de
carência a partir da renda familiar.
O município firmou convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), com vistas à construção de novas unidades de educação infantil a
partir do Programa Proinfância2 e segundo o Sistema Integrado de Monitoramento,
Execução e Controle (SIMEC/FNDE, 2015), Canoas pertence ao Grupo 1: grandes
cidades e capitais com mais de 100 mil habitantes e teria um déficit global de 49
unidades, tendo a aprovação de 16 unidades pelo Programa de Aceleração do
1

Este e demais documentos legais se encontram no site da Prefeitura de Canoas:
http://www.canoas.rs.gov.br/site/home#
2 Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil
(Proinfancia) é programa de assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios para a
construção, reforma e aquisição de equipamentos e mobiliário para creches e pré-escolas públicas da
educação infantil. http://portal.mec.gov.br/index.php/?option=com_content&view=article&id=12317

Crescimento (PAC), sendo 08 unidades pelo Pré-PAC 2, 07 pelo PAC 2 e 01 unidade
pelo Programa Minha Casa Minha Vida. No período de 2012 a 2014, segundo a
mesma fonte, o Município de Canoas teria proposto mais 15 unidades do Proinfância,
havendo significativa demanda para criação de novas vagas, de maneira a que
consiga atender às metas do atual PNE. A seguir, apresentamos alguns dados
relevantes sobre a oferta de educação infantil neste município, separando-os pelas
subetapas creche e pré-escola, evidenciando a trajetória recente desta evolução.
EVOLUÇÃO DA CRECHE
Em relação aos dados do INEP na etapa creche, em uma análise do período
2005-2014, observamos um aumento constante de matrículas do ano de 2006 até o
ano de 2013, com queda em torno de 300 matrículas entre os dois últimos anos,
fechando a série histórica com 2.924 vagas para esta subetapa. Considerando-se o
período entre 2006 e 2014, a evolução desta oferta teve um crescimento de 216%;
contudo, chama a atenção uma queda ocorrida nos últimos dois anos que poderia
expressar uma redução do investimento na expansão de vagas para esta faixa etária
por parte do poder público na intenção de priorizar novas vagas para a pré-escola. M.
M. Campos (2010, p. 12) explica: "Para municípios com poucos recursos próprios – a
maioria –, a obrigatoriedade a partir dos 4 anos de idade pode significar um forte
desestímulo à oferta de vagas em creches, assim como à melhoria da qualidade
daquelas existentes".
Outro aspecto significativo analisado na trajetória deste município foi a evolução
da taxa de atendimento em relação à creche, considerando as metas do PNE 20012010 e tomando como referência os estudos do TCE/RS (2006; 2009-2014). Ao
analisar a série histórica em relação a esta subetapa, percebemos uma ampliação
constante nos últimos nove anos, passando de 3,8% para 18,00% de atendimento.
Assim, concordamos com Brusius e Flores (2015), que avaliam a posição do país em
relação a essa meta, pois Canoas também não alcançou nem a meta intermediária,
prevista como sendo 30% de atendimento, nem a meta de 50% para o final da década,
apesar de demonstrar crescimento na taxa de atendimento.
Quanto à dependência administrativa das vagas nesse município, não
identificamos oferta de creche nas redes estadual e federal no período analisado,
como evidencia o Gráfico 1. Na dependência administrativa municipal, em 2005, o

município tinha 728 matrículas na creche e manteve essa média até o ano de 2008
com uma leve oscilação no período.
Gráfico 1 - Matrículas na sub etapa creche por dependência administrativa (INEP,
2005-2014)
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Fonte: INEP (2005- 2014)

A partir de 2009, a oferta na creche aumentou gradativamente alcançando neste
ano 1.136 matrículas e chegando a 1.983 vagas em 2013. Em 2014, as matriculas na
faixa de até 3 anos caíram para 1.422. Esse município, desde o início da série histórica
vinha mantendo um crescimento na oferta de vagas, com oscilações mínimas. A
redução de 561 matriculas no ano de 2013 para 2014 é significativa, quando os
municípios deveriam estar ampliando vagas para o alcance da meta do PNE de
atendimento de 50% das crianças até 2024, situação essa que R. CAMPOS (2007) já
apontou, ao destacar as dificuldades dos municípios na manutenção da expansão
com qualidade, tanto para creche quanto para pré-escola.
Na dependência administrativa privada, no ano de 2005, o número de matriculas
na creche é de 196, caindo para 171 em 2006, e voltando a subir a partir de 2007,
quando atinge 317 e dobrando este número em 2008. Deste ano em diante, a
matrícula na rede privada mantém uma trajetória ascendente até o ano de 2014,
fechando a série histórica com 1.502 matrículas. Embora as matrículas municipais
tenham tido um crescimento constante durante o período analisado, seu aumento de
95% foi inferior ao da rede privada que apresentou um aumento de 666% no número
de matrículas na série histórica observada e crescimento quase constante na oferta,
fazendo com que sua participação passasse de 21% em 2005, para 51% no total de
matrículas em 2014. Como pode ser observado, houve redução da responsabilidade

da rede municipal no total de matrículas ofertadas para a faixa etária da creche,
evidenciando-se uma ampliação dos conveniamentos, que a literatura tem apontado
como uma opção que, prioritariamente, busca reduzir custos, colocando em risco,
algumas vezes, a qualidade da oferta, ainda que o atendimento seja subsidiado pela
rede pública (SUSIN; FLORES, 2013; BORGHI, R. F. et al. 2014). A partir da sessão
seguinte, procedemos a análise dos mesmos indicadores para a subetapa pré-escola.
EVOLUÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
Analisando os dados do INEP na etapa pré-escolar, foi possível observar uma
oscilação importante na evolução da oferta de vagas, pois este município oferecia
3.627 vagas em 2005, chegando ao ano de 2014 com uma oferta de 3.778 matrículas
para crianças de quatro e cinco anos. Cabe destacar, neste período, dois fatores que
podem ter impactado a evolução desta oferta: a implantação do novo ensino
fundamental de nove anos com ingresso aos seis anos de idade e a queda da
natalidade que se apresentou acentuada no Estado do Rio Grande do Sul no período
histórico abarcado neste estudo. Houve uma significativa queda da fecundidade no
Brasil, conforme apontam Borges, Campos e Silva, (2015, p. 143).
[...] que passou de 2,4 filhos por mulher, em 2000, para 1,9 filho por mulher,
em 2010, [...] chegando a cerca de 1,5 filho por mulher, em 2030, tem impacto
significativo na estrutura etária populacional, especialmente no número de
crianças. [...]. (BORGES; CAMPOS; SILVA, 2015, p. 143).

No que se refere ao desempenho do município em relação à taxa de atendimento
na pré-escola, observou-se que Canoas dobrou seu percentual de atendimento em
três anos, partindo de 15,21%, em 2006, e chegando a 30,92%, em 2009, alcançando
um percentual de 34,07% de atendimento em 2011. Mesmo assim, Canoas não
atingiu os 80% da meta de cobertura prevista no PNE 2001-2010 para o final da
década e nem sequer os 60% determinados para a metade daquele decênio. Ao final
da série histórica, em 2014, o município atingiu o percentual de atendimento de
41,70% da etapa pré-escolar, não alcançando a Meta 1 do PNE 2001-2010 como a
maioria dos municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (TCE-RS, 2011). De
acordo com a Radiografia do TCE-RS (2015), o município de Canoas, apesar de ter
ampliado progressivamente os seus percentuais de atendimento para a pré-escola,
ainda precisaria criar 5.158 vagas para dar conta da demanda existente,
considerando-se a exigência de universalização da matrícula na pré-escola até 2016.

Quanto à dependência administrativa das vagas na pré-escola, observamos no
Gráfico 2 que o a rede estadual atendia, em 2005, um total de 781 matrículas, o que
representava 21% do total neste município, havendo uma redução gradual até a
extinção do atendimento, em 2009, consequência de um processo de municipalização
da educação infantil.
Gráfico 2 - Matrículas na sub etapa pré-escola por dependência administrativa (INEP,
2005-2014)
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Na rede municipal, em 2005, o município de Canoas possuía 1.809 matrículas
na pré-escola, mas em 2006 reduziu esse número quase pela metade, ofertando 954
matrículas, mantendo essa média até o ano de 2008. Em 2009, chegou a 1.390
matrículas, conseguindo manter uma média em torno de 1.300 matrículas durante
esses quatro anos. As matrículas voltaram a cair em 2013, para 684, recuperando o
crescimento, em 2014, finalizando essa série histórica com 1.383 matrículas, o que
representa um aumento de 102% entre os anos 2012 e 2014. A rede privada ofertou
1.037 matriculas no ano de 2005 permanecendo próxima deste patamar nos dois anos
seguintes e alcançando 1.241 vagas no ano de 2008. A partir de 2009 a oferta de
matriculas apresentou um crescimento contínuo, chegando a 2.395 matrículas em
2014.
Enquanto a rede municipal apresentou uma queda de 23% nas matrículas, a
rede privada apresentou um aumento de 130% no mesmo período. Destacamos, que
dentro desta categoria redes privadas podem encontrar-se matrículas em instituições
conveniadas cuja oferta ocorre com recurso público. Nascimento e Silva (2015, p.
1420) analisando conveniamentos em municípios paulistas para ampliação da oferta

de educação infantil chamam a atenção para as principais justificativas desta opção
pelos gestores municipais:
O custo desses dois tipos de atendimento é, como discutido, o ponto principal
dessa “opção” política, não deixando de considerar lobbies que são postos
na relação estabelecida entre os mantenedores e agentes políticos. Ainda
dentro desta questão, no que se refere ao financiamento desse atendimento,
as diferenças de investimento nas duas instituições se relacionam com os
valores pagos aos profissionais que atendem as crianças, visto que, como já
destacado em pesquisas sobre custo-aluno, um dos insumos que mais
incidem nos valores finais de investimentos é a remuneração desses.
(NASCIMENTO; SILVA, 2015, p. 1420).

No caso de Canoas, a participação da rede municipal no total de matrículas caiu
de 50% para 37% no período 2005-2014, enquanto a participação da rede privada
passou de 29% para 63%. Assim como para o caso da creche, observamos uma
significativa expansão de matrículas na dependência administrativa privada, realidade
presente em outros municípios do Brasil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo apresentar dados relativos à evolução da oferta
da educação infantil no município de Canoas no período 2005-2014. O que pudemos
concluir, em relação à sub etapa creche foi que houve crescimento no número de
matrículas no período analisado, com uma tendência à queda nas matrículas totais
entre os anos de 2013 e 2014. Apesar da constante ampliação na taxa de atendimento
total no período analisado, percebemos uma redução da responsabilidade da rede
municipal no conjunto das matrículas ofertadas para a faixa etária da creche, que caiu
de 79%, em 2005, para 49% em 2014. Observou-se no período um crescimento da
rede privada, que precisa ser analisado em futuros estudos, pois pode significar uma
ampliação de convênios subsidiados por recursos municipais.
Quanto à sub etapa pré-escola, observamos que, as matrículas totais oscilaram
no período, sendo impactadas pelo ensino fundamental de nove anos com ingresso
aos seis anos de idade e pela queda da natalidade no país. Já a taxa de atendimento
foi ampliada gradativamente; entretanto, o município não alcançou as metas previstas
no PNE 2001-2010. Da mesma forma como ocorreu com a creche, foi percebida uma
diminuição da responsabilidade da rede municipal no total de matrículas para préescola neste município, ocorrendo uma redução de 23% para a rede pública e um
aumento de 130% nas matrículas da rede privada no período analisado, podendo

aplicar-se aqui o comentário sobre a política de conveniamentos anteriormente
apresentado para a sub etapa creche.
Assim, destacamos a relevância de estudos que envolvam o monitoramento e a
avaliação da oferta de educação infantil e, também, apontamos a necessidade de
aprofundamento de pesquisas quanto à qualidade desta oferta e, ainda, sobre as
modalidades de conveniamento entre os municípios e as instituições privadas, na
perspectiva que defendemos de expansão desta etapa em acordo com o princípio
constitucional da qualidade.
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Resumo
O presente trabalho, realizado com apoio do Programa Observatório da Educação, da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil, apresenta uma breve análise de
uma pesquisa em andamento sobre como as políticas públicas são vistas pelos docentes que atuam
no contexto escolar, no que concerne a implementação e a discussão das mesmas para a construção
de uma unidade de ação que compõe das práticas realizadas nas primeiras etapas da educação básica.
O objetivo consiste em analisar a relação entre as políticas públicas que fomentam as duas primeiras
etapas da educação básica (educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental), tendo em vista o
papel dos docentes da discussão e implementação destas políticas e considerando como lócus da
pesquisa uma escola pública estadual da cidade de Santa Maria/RS. A metodologia proposta contempla
uma abordagem qualitativa, (TRIVIÑOS, 2008), do tipo pesquisa-ação (Franco, 2005). Para a coleta de
dados utilizou-se o estudo documental e bibliográfico como forma de inferir conceitos relacionados às
políticas públicas e ao desenvolvimento infantil nas etapas destacadas e observação participante do
contexto escolar. A base teórica constituiu-se de documentos legais do Governo Federal, bem como
de autores como Corsino (2012) e Charlot (2003), entre outros. Constatou-se a necessidade de que
seja estabelecida uma interlocução entre as políticas públicas que fundamentam a educação infantil e
os anos iniciais do ensino fundamental, considerando que estas devem ser discutidas e analisadas no
contexto escolar a fim de (re) pensar a qualidade do ensino e o desenvolvimento infantil, tendo em vista
os tempos e espaços escolares específicos da infância.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação Básica. Desenvolvimento Infantil.

INTRODUÇÃO
A Educação Básica no Brasil tem sofrido algumas mudanças em relação às
políticas públicas educacionais balizadoras das primeiras etapas desse nível escolar,
originando uma crescente necessidade de discussão acerca dos níveis de qualidade
do ensino e o desenvolvimento infantil dentro do contexto escolar no que concerne às
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práticas pedagógicas e a gestão delas. Nesse sentido, a articulação entre a educação
infantil e os anos iniciais do ensino fundamental torna-se essencial a fim de que essas
primeiras etapas sejam concebidas de forma indissociável, tanto no âmbito
pedagógico quanto político, promovendo o encontro dessas vertentes educacionais
no contexto escolar.
Os docentes que atuam nestas etapas da educação básica precisam conhecer
as políticas públicas educacionais a fim de discuti-las e implementá-las no contexto
escolar. Para tanto, é necessário proteger os direitos que foram conquistados
historicamente pelo homem e sociedade de forma histórica, tendo em vista o direito
dos docentes em participarem da construção, discussão e implementação das
políticas públicas educacionais de forma crítica e reflexiva, pois “Os que obedecem
as leis, devem também, reunidos, legislar” (BOBBIO, 2014, p. 27).
Em consonância disto, é preciso que se constitua uma unidade pedagógica
acerca das intenções pedagógicas, metodológicas e legais que compreendem o
processo de desenvolvimento infantil durante a educação infantil e nos anos iniciais
do ensino fundamental, tendo em vista a realidade de uma escola da rede pública
estadual de Santa Maria/RS.
O acesso aos conhecimentos teóricos aos documentos legais que embasam as
primeiras etapas da educação básica e a análise de suas implicações práticas
interessa ao corpo docente que atua nas instituições de educação infantil e nas
escolas de ensino fundamental, principalmente quanto ambas às etapas são ofertadas
na mesma instituição de ensino. Ao encontro desta demanda, segundo o Projeto
Político Pedagógico (PPP) (RIO GRANDE DO SUL, 2009) da escola em questão fazse necessário que o corpo docente edifique:
[...] uma unidade de ação, através de um processo dinâmico e participativo
na construção de conhecimento, onde todos os envolvidos sintam-se
comprometidos e revejam, sistematicamente, objetivos, conteúdos,
metodologia e avaliação em consonância com a filosofia da escola (RIO
GRANDE DO SUL, 2009, p.7).

Ao encontro desta unidade de ação, surge a emergência de que haja uma
desfragmentação da educação básica através da edificação de uma interlocução entre
a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, concebendo o
desenvolvimento da criança como um todo e não separatista de acordo com a etapa
ou o ano que ela frequenta na escola.

Nesta perspectiva, este trabalho tem o intuito de analisar a relação entre as
políticas públicas que fomentam as duas primeiras etapas da educação básica
(educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental), tendo em vista o papel dos
docentes da discussão e implementação destas políticas. Para tendo, almeja-se
identificar os aspectos epistemológicos e formativos da ação pedagógica que
constituem as percepções docentes acerca do desenvolvimento infantil, apontar as
influências das políticas públicas educacionais no desenvolvimento integral da criança
durante as primeiras etapas da Educação Básica, tendo em vista os documentos
legais que balizam a mesma e construir interlocuções entre a Educação Infantil e os
Anos Iniciais da Educação Básica no que perpassa o desenvolvimento infantil integral,
contínuo e indissociável.
METODOLOGIA
Esta pesquisa está em andamento e consiste na realização de uma proposta de
intervenção pedagógica que será apresentada ao corpo docente da escola, composto
por uma das autoras da referida pesquisa e por outros professores regentes de classe
ou gestores. Estes docentes atuam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac e serão convidados a
formarem um grupo de discussões e elaboração de estratégias pedagógicas e
metodológicas. Este grupo terá como enfoque o diálogo acerca do desenvolvimento
infantil, partindo dos documentos legais que embasam este processo no âmbito da
educação infantil e dos anos iniciais da educação básica.
Juntamente com estes documentos, em um momento posterior à fundamentação
teórica da pesquisa, será proposta a edificação de um grupo focal fundamentado por
aportes teóricos, metodológicos e legais que corroboram com pressupostos teóricos
metodológicos que fundamentam o desenvolvimento infantil, propondo assim uma
interlocução entre as primeiras etapas da educação básica sob a perspectiva das
políticas públicas que fomentam as mesmas. Este instrumentos será utilizado a fim
de considerar as experiências e percepções dos docentes acerca da temática
abordada, buscando realizar uma análise aprofundada a partir das falas e preposições
dos sujeitos, tendo em vista a interação entre os mesmos e a pesquisadora, que
também se caracteriza enquanto sujeito e moderadora do grupo. Desta forma, o grupo
focal consiste em uma técnica de coleta e análise de dados, sendo um tipo de “[...]

entrevista em profundidade realizada em grupo, cujas reuniões apresentam
características definidas quanto à proposta, tamanho, composição e procedimentos
de condução” (OLIVEIRA; FREITAS, 1998, p. 83).
Considerando a perspectiva metodológica desta proposta de intervenção
pedagógica, será realizada uma pesquisa sob uma abordagem qualitativa, sendo que
ela se detém a:
[...] um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha
com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que na podem ser reduzidos à operacionalização
de variáveis (DESLANDES; GOMES; MINAYO, 2009, p. 21).

Este tipo de abordagem abarca a compreensão, explanação e detalhamento do
fenômeno a ser estudado, buscando desvelar os sentidos e significados da
intervenção pedagógica proposta contexto escolar. Para tanto, a pesquisadora deve
atentar para estas relações que constituem o fenômeno estudado, compreendo de
que forma ele será delineado e discutido pelos sujeitos da pesquisa.
Como a pesquisadora também assume o papel de sujeito da pesquisa e
participará ativamente da elaboração, efetivação e análise das discussões realizadas
entre o corpo docente da escola, está se caracteriza como uma pesquisa-ação.
Segundo Franco, esta pesquisa é:
[...] estruturada dentro de seus princípios geradores, é uma pesquisa
eminentemente pedagógica, dentro da perspectiva de ser o exercício
pedagógico, configurado como uma ação que cientificista a prática educativa,
a partir de princípios éticos que visualizam a contínua formação e
emancipação de todos os sujeitos da prática (FRANCO, 2005, p.7).

Desta forma, o fato da pesquisadora conhecer a realidade do contexto escolar
e dos sujeitos da pesquisa, bem como suas demandas pedagógicas, torna a proposta
de intervenção pedagógica integrada aos lócus escolar e não imposta aos sujeitos da
pesquisa. Para tanto, busca-se possibilitar o conhecimento a todos envolvidos no
processo de investigação acerca da temática abordada, bem como a elaboração de
estratégias para a realização da intervenção pedagógica. Em relação a esta interação
entre os sujeitos e os conhecimentos edificados pelos mesmos, Gil corrobora que:
O planejamento da pesquisa-ação difere significativamente dos outros tipos
de pesquisa já considerados. Não apenas em virtude de sua flexibilidade,
mas, sobretudo, porque, além dos aspectos referentes à pesquisa
propriamente dita, envolve também a ação dos pesquisadores e dos grupos

interessados, o que ocorre nos mais diversos momentos da pesquisa (GIL,
2002, p. 143).

Como instrumento de coleta de dados, será utilizada a observação participante
realizada pela autora acerca das discussões e estratégias elaboradas pelos sujeitos
da pesquisa no decorrer da realização dos grupos de diálogos.

A observação

participante auxilia a “[...] desvendar as contradições entre as normas e regras e as
práticas vividas cotidianamente pelo grupo ou instituição observados” (DESLANDES;
GOMES; MINAYO, 2009, p. 71). Também serão analisados os conceitos de criança,
desenvolvimento infantil, gestão da aprendizagem, gestão escolar e políticas públicas
construídos e reconstruídos pelo corpo docente ao longo deste processo de reflexão
conjunta.
Os instrumentos terão como base alguns enfoques centrais. Primeiramente, a
relação que os professores estabelecem entre a educação infantil e os anos iniciais
do ensino fundamental no que tange o desenvolvimento contínuo e integral da criança;
a forma que é caracterizado e viabilizado o desenvolvimento da criança no contexto
escolar; como ocorre o processo de gestão da aprendizagem infantil e sua relação
com a gestão escolar; a relação entre as políticas públicas educacionais e as práticas
pedagógicas edificadas nas primeiras etapas da educação básica; o conhecimento do
corpo docente das políticas públicas que fomentam as etapas da educação básica em
que atuam.
Assim, este trabalho discorre sobre a constituição de uma unidade pedagógica
acerca do processo de desenvolvimento infantil durante as primeiras etapas da
educação básica, analisando a participação dos docentes neste processo educacional
no âmbito das políticas públicas. Para tanto, a escola é compreendida como
fundamental no processo de legitimar os direitos sociais e necessita, portanto, da
participação dos docentes na implementação das políticas públicas que fomentam a
educação básica através de práticas integradoras e reflexivas.
UM OLHAR SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FOMENTAM AS PRIMEIRAS
ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
As políticas públicas educacionais balizadoras das primeiras etapas da
educação básica abordam a criança como um sujeito histórico, social, cultural, ativo e
criativo, que visa um desenvolvimento de forma integral. Para tanto, apontam

estratégias e diretrizes que tem o intuito de possibilitar este desenvolvimento no
decorrer do percurso no contexto escolar. Desta forma, a criança constitui-se como
sujeito norteador destas novas proposições legais a fim de que se possibilite a sua
formação integral.
Essas ações constituem a viabilização das políticas públicas educacionais que
balizam as primeiras etapas da educação básica. Para compreender esse conjunto
de ações necessita-se entender como ocorre o seu processo de implementação, tanto
do ponto de vista do educador que é regente ou do gestor (CAMPOS, 2010). Por isso
é necessário que se constitua dentro da escola um espaço para que existam
discussões acerca dos referenciais analíticos das políticas públicas educacionais
através de uma articulação epistemológica que busque compreender a historicidade
das mesmas. Esta análise das políticas públicas educacionais precisa conceber a
ação do sujeito como essencial para a compreensão das políticas e o processo
complexo que abarca sua constituição, implementação e análise.
Para tanto, os gestores necessitam tornar esses documentos legais vivos dentro
do contexto escolar, possibilitando o conhecimento desses e a articulação entre as
primeiras etapas da educação básica, visto que uma etapa influência na ocorrência
da outra, bem como no desenvolvimento da criança de forma contínua e indissociável,
pois:
[...] o ingresso da educação infantil nos sistemas de ensino traz implicações
nas demais etapas, modalidades e níveis de ensino, no sentido de serem
conduzidas a repensar concepções, revendo práticas e adequando posições
com base nas novas relações que se estabelecem na educação (NUNES;
CORSINO; DIDONET, 2011, p.45).

Nesse sentido, a Lei n.º 12.796, de 4 de abril de 2013 (BRASIL, 2013), torna
obrigatória a matrícula de crianças na educação infantil a partir dos quatro anos de
idade, permanecendo no contexto escolar até os dezessete anos de idade. Em 2014
foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação (PNE) 1 (BRASIL, 2014), com o
auxílio técnico e financeiro da União, estabelecendo como uma de suas metas a
necessidade de “[...] fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem [...]” (BRASIL, 2014,
p.10). A meta 1 do PNE (BRASIL, 2014) almeja “universalizar, até 2016, a educação
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O Plano Nacional de Educação (2014-2024) foi aprovado pela Lei nº 13.005, de 24 de junho de 2014
(Brasil, 2014).

infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade[...]”
(BRASIL, 2014, p. 9).
No ínterim da legislação que baliza a educação básica, em maio de 2005, a Lei
n.º11.114/05 (BRASIL, 2005) alterou o artigo 6º da Lei de Diretrizes Bases da
Educação Nacional (LDB) n.º 9394/96 (BRASIL, 1996), tornando obrigatória a
matrícula da criança de seis anos no ensino fundamental. Em fevereiro de 2006 a Lei
n.º 11.274/06 (BRASIL, 2006), alterou os artigos 29º, 30º, 32º e 87º da LDB, ampliando
para nove anos o ensino fundamental, com matrícula obrigatória aos seis anos no 1º
ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Em relação a esta etapa da educação
básica, a quinta meta do PNE (BRASIL, 2014), almeja “[...] alfabetizar todas as
crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental” (BRASIL, 2014, p.
10).
Estas políticas públicas emergem um processo de transição da criança aos seis
anos da educação infantil para o ensino fundamental de nove anos que necessita
ocorrer sem desconstruir hábitos e aprendizagens específicos da educação infantil,
dependendo, assim, da forma como essa transição é construída no contexto escolar.
Desse modo, a educação infantil, que tem por objetivo o desenvolvimento integral da
criança, constitui-se em um espaço privilegiado para interação e aprendizagens
significativas, visto que:
[...] o ingresso da educação infantil nos sistemas de ensino tem implicações
nas demais etapas, modalidades e níveis de ensino, conduzidos a repensar
concepções, rever práticas e adequar posições a partir das novas relações
estabelecidas (KRAMER; NUNES; CORSINO, 2011, p.71).

Os níveis de qualidade nessa fase serão considerados a partir da
indissociabilidade entre essas etapas, a fim que a escola possua um corpo docente
que conheça, discuta e viabilize o desenvolvimento integral da criança a partir de um
compartilhamento

de

possibilidades

pedagógicas

e

da

descentralização

conhecimento acerca das políticas públicas que fomentam estas práticas. Neste
sentido, a partir do momento que o corpo docente começa a se apropriar e analisar
os mecanismos legais que fundamentam o sistema educacional, passa a se constituir
um processo de [re] apropriação da gestão pedagógica no âmbito da gestão
educacional. Desta forma, vale ressaltar que “O planejamento central começa a ser
substituído por formas mais flexíveis de gestão. Ganham força propostas de

descentralização administrativa na gestão das políticas sociais” (OLIVEIRA, 2008, p.
87).
Assim, o professor que atua como regente na Educação Infantil, no 1º ao 5º ano
do Ensino Fundamental ou como gestor nessas etapas fará parte de uma unidade de
responsabilidade e viabilização do desenvolvimento infantil a partir da interlocução
entre a educação básica e as políticas públicas que a fomentam. Os mecanismos de
transição entre a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental são
essenciais neste processo, pois:
É urgente que as práticas pedagógicas na educação infantil e no ensino
fundamental se desloquem desse modelo e favoreçam a construção de
significados singulares não só previamente determinados, mas constituídos
nos acontecimentos da história. E que sejam delineadas estratégias de
transição entre as etapas, cuja omissão se constitui em grave problema. Atuar
nas transições pode contribuir para criar nas escolas de educação infantil e
ensino fundamental espaços para a prosa do dia a dia, onde as narrativas
tecidas favoreçam os nexos, os sentidos, as mudanças institucionais e
pessoais (KRAMER; NUNES; CORSINO, 2011, p. 82).

A superação da abordagem linear da gestão do pedagógico é edificada pelo ato
de incorporar novos resultados por meio da transcendência dos resultados
unidimensionais e reducionistas, bem como a reflexão acerca dos documentos legais
que fundamentam as primeiras etapas da educação básica e a ação pedagógica
desse contexto escolar. Por isso:
É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento
que distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor
por um pensamento do complexo, no sentido originário do tema complexo: o
que é tecido junto (MORIN, 2001, p. 89).

Por meio da hiperespecialização dos saberes desenvolvidos na educação infantil
e em cada ano dos anos iniciais do ensino fundamental surge uma incapacidade de
interligá-los, pois no momento em que há essa separação partimos de um pressuposto
que não pode ocorrer o diálogo diante das especificidades de cada um, negando a
possibilidade de uma articulação para que seja atingido o propósito final dessas
etapas: o desenvolvimento integral da criança. Essa relação também é perceptível nos
estágios de desenvolvimento infantil, pois cada um deles está diretamente ligado ao
outro na medida em que se confundem e estão em constante interação, sendo que:
[...] cada estágio está em estreita ligação com o anterior, do qual precede, e
com aquele que o sucederá, cujo surgimento prepara. De um estágio para
outro há uma supressão de condutas, ocorrendo, sim, uma subordinação de

condutas anteriores àquelas que emergem; sendo assim elas poderão
reaparecer em determinadas situações de crise, fazendo o indivíduo adotar
atitudes em desacordo com o seu estágio de desenvolvimento. A integração
funcional que ocorre de um estágio para o outro lhes imprime uma certa
progressividade e lhes dá o caráter de conjunto no processo de
desenvolvimento (OLIVEIRA, 2012, p. 116).

O histórico da educação infantil remete essa etapa a ser ora preparatória para
o ensino fundamental e ora assistencialista (NUNES, 2012). Necessita-se dissociar
essa ideia e criar uma identidade para a educação infantil, pensando criticamente o
cotidiano como espaço em que os alunos construam conhecimento e desenvolvam
competências e habilidades que serão necessárias para a transição da educação
infantil para o ensino fundamental.
Análises acerca das relações entre as políticas públicas e o processo de
desenvolvimento infantil
Os níveis de qualidade do ensino na educação básica perpassam pelos saberes
docentes que se constituem durante sua formação de forma permanente, tendo em
vista os elementos teóricos, legais, metológicos e as concepções acerca do
desenvolvimento infantil.

A qualificação da escola para garantia de resultados

positivos relacionados ao desenvolvimento infantil exige que esta formação seja
garantida, pois o professor regente ou gestor não pode viabilizar o que não conhece
ou reflete (CAMPOS, 2010).
Este é um direito dos docentes que ao ser garantido passa a ser um instrumento
de luta para a conquista de novos direitos que dão pilares à edificação de uma
educação de qualidade. O poder de legislar as ações e políticas que fomentam as
práticas educativas perpassa pela ampliação da autonomia dos sujeitos através do
Estado em ação, tendo em vista sua responsabilidade perante a implementação e
manutenção das políticas públicas educacionais.
Faz-se necessário que se torne as políticas públicas e os documentos que
embasam a prática docente, como PPP e o Regimento Escolar, vivos na escola, pois,
para que eles sejam implementados e viabilizados é preciso conhecê-los, discuti-los
e traçar estratégias coletivas para sua efetivação. Essa reflexão pode também reduzir
as contradições no contexto escolar, diminuindo a distância entre o que se prevê nos
documentos legais e a prática educativa. Sobre essa afirmação é importante destacar
que:

A situação real da educação e das escolas é marcada por fortes contradições,
que levam frequentemente à existência de um grande fosso entre o discurso
político que sustentam e as práticas efetivas. [...]. É sobre essas contradições,
sobre esse fosso, que é preciso trabalhar para transformar verdadeiramente
a escola, a sociedade, o mundo (CHARLOT, 2009, p.3).

Em consonância a esta premissa, a maioria dos docentes da escola analisada
demonstram

os

conhecimentos

generalizados

desses

sobre

as

políticas,

evidenciando a dicotomia entre as políticas públicas e o contexto escolar e, a
dicotomia entre a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental sendo
desvelada.
Dessa forma, os níveis de qualidade da educação perpassam também pela
qualificação dos processos educativos que ocorrem no contexto escolar, a fim de
garantir resultados positivos por meio de um processo que garanta a formação
docente e a promoção do conhecimento à escola acerca das políticas públicas
educacionais que balizam a educação básica, promovendo discussões sobre elas.
No âmbito da instituição pesquisada fica evidente que há, ainda, um caminho a
ser trilhado no que concerne à gestão do pedagógico quando da transição da
educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental e a análise das políticas.
Mostra-se, por meio da análise do contexto escolar pesquisado, a necessidade
iminente da criação e manutenção de espaços de discussão e de diálogo entre os
docentes que atuam com essas etapas, tanto no que se refere a discussão e análise
das políticas públicas que balizam essas etapas quanto a criação de estratégias de
transição e de trabalho docente coletivo. A criação desses espaços proporcionará uma
unidade de ação enquanto escola, com o fim único da efetivação de um processo de
ensino-aprendizagem que compreenda o processo de desenvolvimento da criança
como processual, respeitando as etapas do desenvolvimento da criança. A partir
deste processo percebe-se que:
Educação infantil e ensino fundamental estão colocados num patamar díspar
na educação básica. Concorrem. A obrigatoriedade de frequência das
crianças de quatro e cinco anos à escola pode levar à compreensão de que
é aí que a educação básica começa, reiterando a antiga cisão entre creches
e pré-escolas e trazendo de volta à cena o ideário de preparação para o
ensino fundamental. Corre-se o risco de desvincular a educação infantil dos
princípios formulados para a creche e a pré-escola e não se enfrenta a
verticalidade do processo escolar, nem no que se refere à formulação das
políticas nem no que diz respeito aos projetos curriculares. Acentua-se a
fragmentação da educação básica sem atentar para as transições. Por outro
lado, diferentemente de diversas ações e programas implementados pelo
governo, a sociedade não foi convidada ao debate sobre a obrigatoriedade e,

com isso, as interpretações sobre a concepção educativa do que se espera
para as crianças de quatro anos podem cair por terra, sem chances de
germinarem os frutos das conquistas (KRAMER; NUNES; CORSINO, 2011,
p. 75).

No que concerne aos elementos de transição entre essas etapas evidenciou-se
que as estratégias elaboradas no contexto escolar são insuficientes e precisam de
uma melhor organização, disponibilizando tempos e espaços de formação para os
docentes, interligando-as com as políticas públicas educacionais.
Este movimento no contexto educacional vai além do poder do Estado, pois deve
considerar o contexto escolar, no qual sempre é variável, e os sujeitos deste contexto,
que não devem ser espectadores passivos, mas atuantes no processo de construção
da base legal educacional. A educação, enquanto política pública de corte social
necessita ser concebida e discutida em sua base, ou seja, na escola e por seus
protagonistas. Nesta perspectiva, é importante considerar que:
As ações empreendidas pelo Estado não se implementam automaticamente,
têm movimento, têm contradições e podem gerar resultados diferentes dos
esperados. Especialmente por se voltar para e dizer respeito a grupos
diferentes, o impacto das políticas sociais implementadas pelo Estado
capitalista sofrem o efeito de interesses diferentes expressos nas relações
sociais de poder (HÖFLING, 2001, p. 35).

Para que as interferências do Estado capitalista sejam desveladas e discutidas
com contexto escolar, reitera-se ser necessário que as instituições organizem,
constantemente, espaços de diálogo entre os docentes dessas etapas, a fim de que
não ocorram rupturas no momento de passagem da educação infantil para os anos
Iniciais do ensino fundamental e que haja uma melhor compreensão e implementação
das políticas públicas educacionais. Dessa forma, o desenvolvimento infantil não se
dará de forma fragmentada e “queimando etapas”, promovendo, assim, uma
educação infantil com alto nível de qualidade e relacionada aos anos iniciais,
valorizando-a como etapa fundamental para a formação da criança como um sujeito
integral.
Neste sentido, a formação docente proposta no contexto escolar não deve se
limitar à reuniões pedagógicas que acabam se constituindo como meramente
administrativas, devendo transcender estes aspectos e discutir acerca das políticas
que fundamentam sua prática e analisar quais são os elementos que as compõem,
garantindo uma educação que perpasse pela formação docente de qualidade. Este se
constitui como um direito de todo e qualquer educador, que deve ser protegido pelos

mesmos através de uma análise rebuscada acerca dos pressupostos históricos,
sociais e culturais que os concebem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Retomando o objetivo geral desse estudo, conclui-se que a articulação
pedagógica entre os fundamentos e políticas referentes à educação infantil e os anos
iniciais do ensino fundamental perpassa pela forma com que se constitui a gestão do
pedagógico na escola, caracterizando-se como um elemento decisivo na construção
e execução de ações pedagógicas que visam o desenvolvimento infantil de forma
integral.
Para tanto, estes espaços-tempos de diálogo e reflexão coletiva acerca das
políticas e práticas pedagógicas propõem o reconhecimento dos interesses dos
docentes através da legitimação da alteridade política e social, tendo em vista a
existência de sujeitos políticos que se constituíram historicamente e a prevalência de
seus interesses sob a lógica do Estado, do mercado e do capital. Desta forma, a
política provém da ação humana e do sistema de representações sociais que a
constituem, sendo a ação pedagógica um elemento que legitima esta prática no que
concerne o desenvolvimento integral da criança.
Nesse sentido, é preciso pensar na educação infantil como a base do
desenvolvimento da criança para que ela se desenvolva integralmente, ressaltando a
importância da construção de estratégias de transição da criança que passa a
frequentar o 1º ano do ensino fundamental aos seis anos de idade, em termos de
políticas e gestão do pedagógico, de propostas curriculares e de formação de
professores e de todos os profissionais envolvidos nesse trabalho. Nesse ínterim, a
qualidade do ensino na educação básica perpassa os saberes docentes que se
constituem durante sua formação de forma permanente, considerando os elementos
teóricos, legais, metológicos e as concepções acerca do desenvolvimento infantil.
O desenvolvimento infantil não pode ser concebido de forma fragmentada e
“pulando etapas”, promovendo, assim, uma educação infantil de qualidade e
relacionada aos anos iniciais, valorizando a educação infantil como etapa fundamental
para a formação da criança como um sujeito integral.
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PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE
ENSINO SUPERIOR: UMA PESQUISA EXPLORATÓRIA
Antonio Levorci Neto1
Artur Eugênio Jacobus2
Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
RESUMO
A gestão do conhecimento (GC) é uma abordagem de caráter multidisciplinar que valoriza o
conhecimento organizacional como um ativo relevante para instituições de todos os ramos. As práticas
de gestão do conhecimento têm sido reconhecidas e utilizadas em diversos âmbitos. Nesse sentido,
este estudo tem por objetivo apresentar aplicações das práticas de GC no âmbito das instituições
federais de ensino superior. A metodologia utilizada caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo
exploratória com abordagem quantitativa e qualitativa. Análise quantitativa das práticas de gestão do
conhecimento encontradas a partir de pesquisas nas instituições de ensino superior mostrou que,
dentre os estudos relacionados, há maior incidência das seguintes práticas: fóruns presenciais e virtuais
e listas de discussão, identificados em três estudos; comunidades de prática ou comunidades de
conhecimento, relacionadas em duas pesquisas; e benchmarking interno e externo, relacionado em
dois estudos. A partir da abordagem qualitativa, pode-se inferir, entre outras coisas, que os estudos
destacados mostram que as práticas da gestão do conhecimento têm sido utilizadas pelas instituições
de ensino superior e não estão restritas à área acadêmica, podendo ser encontradas também na gestão
administrativa. Apesar de as pesquisas terem sido aplicadas em áreas específicas, os trabalhos
indicam aplicações possíveis para as práticas de GC em instituições federais de ensino superior. A
pesquisa sobre práticas de GC mais aplicadas em instituições federais de ensino superior mostrou que
existem poucos estudos sobre o tema. Espera-se, com este trabalho, contribuir para a divulgação
científica na área em função da relevância da temática para as instituições em geral, em especial as
instituições federais de ensino superior.
Palavras-chave: Gestão do conhecimento. Práticas de gestão do conhecimento. Instituições federais
de ensino superior.

INTRODUÇÃO
A gestão do conhecimento (GC) é uma abordagem multidisciplinar que tem
como foco principal o conhecimento. Esse conhecimento, principal ativo da “Era do
Conhecimento” (DRUCKER, 1999), deve ser valorizado e tratado como um dos
principais diferenciais de mercado, resultando em “vantagem competitiva” (NONAKA;
TAKEUCHI, 1997, SVEIBY, 1998) para instituições de todos os ramos. Nessa
perspectiva, a valorização do conhecimento organizacional, amparada pela gestão do
conhecimento, auxilia na inovação e criação de novos conhecimentos tanto em
empresas privadas quanto em organizações públicas.
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Segundo Snowden et al. (2003), a gestão do conhecimento é uma abordagem
ampla, que pode ser dividida em três gerações de pensamento. Resumidamente, a
primeira geração tem, como seu objetivo principal, identificar e compartilhar o
conhecimento organizacional explícito - que se refere ao conhecimento externalizado
e facilmente transmissível. A segunda geração enfoca a conversão do conhecimento
por meio dos seus quatro processos: socialização, externalização, combinação e
internalização (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Já a terceira geração entende o
conhecimento como processo social, valorizando a formação de redes de pessoas
como fonte de geração de conhecimentos.
As práticas que facilitam a gestão do conhecimento, de acordo com Batista e
Quandt (2015), podem ser agrupadas em três tipos, quais sejam: práticas
relacionadas principalmente aos aspectos de gestão de recursos humanos que
facilitam a transferência, a disseminação e o compartilhamento de informações e
conhecimento; práticas ligadas primariamente à estruturação dos processos
organizacionais

que funcionam

como facilitadores de

geração,

retenção,

organização e disseminação do conhecimento organizacional, e práticas cujo foco
central é a base tecnológica e funcional que serve de suporte à gestão do
conhecimento organizacional, incluindo automação da gestão da informação,
aplicativos e ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) para captura, difusão e
colaboração (BATISTA; QUANDT, 2015, p. 14, grifos nossos).
O estudo das práticas encontradas em instituições de ensino superior (IES) que
facilitam a gestão do conhecimento traz importante contribuição ao apontar aplicações
e caminhos percorridos, pesquisas realizadas e, principalmente, para auxiliar na
gestão das instituições. Nesse sentido, é apresentado neste trabalho um
levantamento realizado com o objetivo de analisar aplicações práticas de gestão do
conhecimento em IES encontradas em artigos científicos.
PRÁTICAS QUE FACILITAM A GESTÃO DO CONHECIMENTO
Para fins deste trabalho, a pesquisa de Batista e Quandt (2015) é utilizada para
apontar as práticas de gestão do conhecimento mais utilizadas em organizações
públicas brasileiras. Essa pesquisa teve como objetivo analisar as percepções de
gestores quanto ao estágio de implantação e alcance pretendido dentro das
organizações estudadas (81 organizações públicas) de diversas práticas relacionadas

à gestão do conhecimento. Seguiu-se a tipologia de práticas de GC apresentada pelos
autores para facilitar a compreensão e a adequação neste trabalho. Conforme os
autores, essa tipologia está baseada no foco principal das iniciativas de GC, qual seja:
pessoas, processos e tecnologia.
A Tabela 1 reúne a descrição das quinze práticas relacionadas principalmente
aos aspectos de gestão de recursos humanos que facilitam a GC. Essas práticas
correspondem, segundo a classificação de Batista e Quandt (2015), à categoria 1.
Tabela 1: Práticas relacionadas aos aspectos de gestão de recursos humanos que
facilitam a GC
Nº
1

Prática
Fóruns presenciais e virtuais e listas de discussão

2

Comunidades de prática ou Comunidades de conhecimento

3

Narrativas

4

Mentoring

5

Coaching

6

Educação corporativa

7

Universidade corporativa

8

Brainstorming

9

Assistência de colegas (peer assist)

10

Revisão de aprendizagem (learning review)

11
12

Revisão pós-ação (after action review – AAR)
Espaços colaborativos físicos

13

Espaços colaborativos virtuais

14

Café do conhecimento (knowledge coffee)

15

Compartilhamento de vídeos

Fonte: Adaptado de Batista e Quandt (2015, p. 14-15).

A Tabela 2 compila as descrições das quinze práticas relacionadas
primariamente aos processos organizacionais que facilitam a GC. Essas práticas
correspondem, segundo a classificação de Batista e Quandt (2015), à categoria 2.
Tabela 2: Práticas relacionadas a processos organizacionais que facilitam a GC

Nº

Prática

1

Melhores práticas (best practices)

2

Benchmarking interno e externo

3

Memória organizacional/Lições aprendidas/Banco de conhecimentos

4

Sistemas de inteligência organizacional/Inteligência competitiva

5

Mapeamento/Auditoria do conhecimento

6

Sistemas de gestão por competências

7

Banco de competências organizacionais

8

Banco de competências individuais/Banco de talentos/Páginas amarelas

9

Gestão do capital intelectual/Gestão dos ativos intangíveis

10

Captura de ideias e de lições aprendidas

11

Taxonomia

12

Bases de conhecimento

13

Construção de clusters de conhecimento/Repositórios do conhecimento

14

Instrumento de avaliação do grau de maturidade em GC

15

Organizational knowledge assessment (OKA)

Fonte: Adaptado de Batista e Quandt (2015, p. 15-18).

A Tabela 3 reúne as onze práticas, com suas respectivas descrições, cujo foco
central é a base tecnológica e funcional que servem de suporte à gestão do
conhecimento. Essas práticas correspondem, segundo a classificação de Batista e
Quandt (2015), à categoria 3.
Tabela 3: Práticas relacionadas à base tecnológica e funcional que facilita a GC
Nº

Prática

1

Ferramentas de colaboração como portais, intranets e extranets

2

Blogs

3

Serviços on-line de redes sociais

4

Voice and voice-over-internet protocol (Voip)

5

Ferramentas de busca avançada

6

Sistemas de workflow

7

Gestão de conteúdo

8

Gestão eletrônica de documentos (GED)

9

Data warehouse (ferramenta de TI para apoio à GC)

10

Data mining (ferramenta de TI para apoio à GC)

11

Customer relationship management (gestão de relacionamento com o cliente)

Fonte: Adaptado de Batista e Quandt (2015, p. 18-20).

METODOLOGIA

Este trabalho utiliza a metodologia de pesquisa do tipo exploratória, que tem por
objetivo oferecer informações sobre um tema e orientar a formulação de
hipóteses (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2006), de abordagem quantitativa e qualitativa.
As pesquisas apresentadas neste trabalho foram localizadas, principalmente, na
coleção de revistas e artigos científicos da base SciELO - Scientific Electronic Library
Online. A base de dados SciELO é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção
selecionada de periódicos científicos brasileiros de temas diversos.
Complementando o estudo, foi utilizada a busca no Repositório Digital de
Bibliotecas da Unisinos – RDBU, que não retornou nenhum resultado sobre o tema.
Para considerar o contexto internacional, foi incluída a pesquisa “A qualitative
research on the university administrators capacity to use management knowledge
tools: the case of TRNC Universities” (DAGLI; SILMAN; BIROL, 2009) retirada do
portal de periódicos da CAPES.
Os artigos relacionados foram encontrados a partir do cruzamento dos
sintagmas “gestão do conhecimento”, “práticas de gestão do conhecimento”, ensino
superior” e “IFES” na base de dados SciELO. A partir da leitura dos resumos, os textos
foram selecionados para este trabalho. Os dados apresentados neste estudo
restringem-se aos artigos encontrados nos bancos de dados destacados e da busca
por teses e dissertações no Repositório Digital de Bibliotecas da UNISINOS – RDBU.
A metodologia escolhida para análise dos artigos selecionados neste trabalho foi
a análise de conteúdo (BARDIN, 1995). A análise de conteúdo envolveu um conjunto
de etapas, que podem ser divididas em três polos cronológicos: 1) a pré-análise; 2) a
exploração do material e 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação
(BARDIN, 1995, p. 95).
Este material, de caráter inédito, tem como base os dados coletados para a
dissertação de mestrado do autor nos anos de 2015 e 2016.
PRÁTICAS DE GC MAIS APLICADAS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
O estudo da gestão do conhecimento aplicada a Instituições de Ensino Superior
(IES) justifica-se pela especial importância dada ao conhecimento por essas
organizações. Eiriz, Simões e Gonçalves (2007) reforçam esse entendimento ao
afirmarem que “pela sua natureza, o ensino superior é um sector em que o
conhecimento se assume como a componente mais importante da sua actividade”

(EIRIZ; SIMÕES; GONÇALVES, 2007, p. 154). Por outro lado, segundo os autores,
os processos de gestão do conhecimento são muito heterogêneos, variando conforme
a área científica. Os autores exemplificam da seguinte forma: “é natural que as
questões, problemas, desafios e processos empregues na gestão de conhecimento
em faculdades de engenharia e ciências seja substancialmente distinto do das
faculdades de letras e humanidades” (EIRIZ; SIMÕES; GONÇALVES, 2007, p. 158).
A pesquisa sobre o tema evidenciou que existem poucos estudos tendo como
palco as IES. Dentre os estudos localizados, merecem destaque uma pesquisa que
investiga a relação entre comunicação organizacional, aprendizagem organizacional,
cultura organizacional e a própria gestão do conhecimento em um espaço de
construção de conhecimento no âmbito de uma instituição de educação superior
privada (MOREIRA; RIBEIRO, 2015) e um estudo que se refere à gestão do
conhecimento como apoio ao processo de avaliação/regulação dos cursos de
graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul (DORFEY; FROZZA, 2015). As
instituições federais de ensino superior (IFES), por estarem no campo empírico
principal deste trabalho, são analisadas em uma seção especial.
Moreira e Ribeiro (2015) realizaram pesquisa relacionando comunicação
organizacional, aprendizagem organizacional, cultura organizacional e a própria
gestão do conhecimento com um espaço de criação de conhecimento em uma
instituição de educação superior privada. A pesquisa, de abordagem qualitativa, teve
como universo pesquisado a Faculdade Projeção, do Distrito Federal, contando com
a participação de membros da comunidade acadêmica diretamente envolvidos com
os processos estabelecidos para a Escola de Tecnologia da Faculdade Projeção. A
metodologia envolveu a aplicação de questionários e revisão de literatura. Como
conclusão, a pesquisa aponta que a IES estudada possui elementos que influenciam
a construção de conhecimento organizacional. Segundo os autores, “os processos
são bem definidos e gerenciáveis. Os canais de comunicação são efetivos e permitem
a mediação de mensagens com qualidade e redução de ruídos, mesmo quando a
comunicação é informal” (MOREIRA; RIBEIRO, 2015, p. 47).
Fazendo adequação às práticas indicadas por Batista e Quandt (2015),
puderam-se identificar, na instituição estudada, o uso de fóruns presenciais e virtuais
e listas de discussão; educação corporativa; e assistência de colegas (peer assist).

Todas as práticas mencionadas relacionam-se aos aspectos de gestão de recursos
humanos que facilitam a gestão do conhecimento.
Dorfey e Frozza (2015) apresentam um estudo que se refere à gestão do
conhecimento como apoio ao processo de avaliação/regulação dos cursos de
graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). O objetivo do artigo,
segundo as autoras, envolve o desenvolvimento e implantação de um espaço de
interação virtual, baseado nas informações levantadas no diagnóstico realizado no
setor de avaliação da universidade, que atenda às necessidades dos seus membros,
no sentido de “assegurar a uniformidade e a troca das informações sobre as atividades
desenvolvidas” (DORFEY; FROZZA, 2015, p. 120). Considerando-se as práticas
indicadas por Batista e Quandt (2015), pôde-se identificar no texto o uso de um espaço
colaborativo virtual. As autoras concluem que a implantação desse espaço
compartilhado de informações traz contribuições significativas para o setor, tais como:
[...] maior disseminação das informações entre os membros do setor;
retenção de experiências e lições aprendidas; o fato de agregar qualidade ao
desempenho profissional e, também como subsídio para reflexões sobre
avaliação, com melhorias para as atividades desempenhadas pelo setor;
construção coletiva do conhecimento referente às experiências dos membros
do setor. (DORFEY; FROZZA, 2015, p. 135).

As instituições federais de ensino superior (IFES), por estarem no campo
empírico principal deste trabalho, são analisadas em especial nesta seção. A pesquisa
sobre práticas de GC mais aplicadas em IFES mostrou que existem poucos estudos
sobre o tema. Dentre os trabalhos encontrados, merecem destaque um estudo
comparativo de casos na educação ambiental em universidades brasileiras
(ESCRIVÃO; NAGANO, 2014); um estudo no campo da avaliação em educação a
distância em instituições federais de ensino superior brasileiras (VIEIRA; SANTOS,
2005); um estudo realizado na Universidade Federal de Lavras com relação a uma
ferramenta de data mining utilizada para extrair conhecimento referente à produção
científica das pessoas envolvidas com a pesquisa nessa universidade (CARDOSO;
MACHADO, 2008); uma pesquisa comparativa em cinco universidades europeias
(DAGLI; SILMAN; BIROL, 2009) e um estudo para identificar os obstáculos que as
instituições de ensino superior portuguesas encontram para gerir o conhecimento
(EIRIZ; SIMÕES; GONÇALVES, 2007).

Escrivão e Nagano (2014) indicam, no estudo comparativo de casos na
educação ambiental em universidades brasileiras, alguns resultados principais.
Dentre eles, o respectivo estudo apresenta como sugestão aos programas de
educação ambiental “práticas que favorecem a gestão e a criação de novos
conhecimentos” (ESCRIVÃO; NAGANO, 2014, p. 153). Fazendo adequação às
práticas indicadas por Batista e Quandt (2015), puderam-se identificar as seguintes:
fóruns presenciais e virtuais e listas de discussão; comunidades de prática ou
comunidades de conhecimento; espaços colaborativos físicos; melhores práticas
(best practices); benchmarking interno e externo; memória organizacional/lições
aprendidas/banco de conhecimentos; e bases de conhecimento.
Cardoso e Machado (2008) desenvolveram, aplicaram e analisaram, em estudo
realizado na Universidade Federal de Lavras, uma ferramenta de data mining utilizada
para extrair conhecimento referente à produção científica das pessoas envolvidas com
a pesquisa nessa universidade. A metodologia utilizada envolveu a pesquisa
bibliográfica e a pesquisa documental. As limitações encontradas na análise dos
resultados indicam que ainda era preciso padronizar o modo do preenchimento dos
currículos Lattes dos profissionais daquela instituição para refinar as análises.
Os resultados considerados mais expressivos pelas autoras em sua análise, com
relação às limitações e aos problemas envolvendo os dados extraídos da plataforma
Lattes, são: falta de padronização dos valores cadastrados; formato do currículo não
deixa claro qual a função de cada pessoa ligada à instituição; e falta de atualização
periódica dos currículos e seu frequente preenchimento parcial (CARDOSO;
MACHADO, 2008).
Segundo as autoras, “diversos padrões e associações foram identificados por
meio da aplicação da descoberta de conhecimento em banco de dados; porém, há
muitas outras descobertas que ainda podem ser feitas aproveitando-se o banco de
dados criado” (CARDOSO; MACHADO, 2008, p. 526). Por fim, as autoras sinalizam
que, apesar de a pesquisa ter sido aplicada em uma área específica, Universidade
Federal de Lavras, o trabalho demonstrou como é possível também utilizar tecnologias
da informação para auxiliar na gestão do conhecimento disponível nas instituições de
ensino superior.
Por sua vez, Vieira e Santos (2005) apresentam, como resultados do estudo no
campo da avaliação em educação a distância em Instituições Federais de Ensino

Superior, a proposição de um modelo de avaliação integrado. Esse modelo
possibilitaria “o acesso rápido às informações confiáveis e pertinentes para cada
grupo de agentes no processo de avaliação em EAD” (VIEIRA; SANTOS, 2005, p. 5).
Nesse sentido, apesar de as autoras não fazerem referência direta a práticas
relacionadas à GC, pode-se inferir que, a partir da utilização de um sistema de
avaliação integrado, algumas práticas podem ser utilizadas para obter os resultados
desejados.

São

elas:

gestão

de

conteúdo;

sistemas

de

inteligência

organizacional/inteligência competitiva; e mapeamento ou auditoria do conhecimento.
Dagli, Silman e Birol (2009) realizaram pesquisa em cinco universidades
europeias, nas quais foram entrevistados 52 professores e 25 diferentes membros do
conselho de administração das universidades. O estudo comparativo mostrou que os
conselhos de administração não estão usando ferramentas de gestão do
conhecimento de forma eficaz. Dentre as ferramentas destacadas no estudo, fazendo
adequação às práticas indicadas por Batista e Quandt (2015), puderam-se identificar
as seguintes: brainstorming; benchmarking interno e externo; banco de competências
individuais/banco de talentos/páginas amarelas; coaching; mentoring; ferramentas de
colaboração como portais, intranets e extranets; comunidades de prática ou
comunidades de conhecimento; espaços colaborativos físicos; espaços colaborativos
virtuais; fóruns presenciais e virtuais e listas de discussão; além do uso de tecnologias,
que pode se referir a diversas práticas da Categoria 3. Para fins deste trabalho,
merece destaque a presença de estudantes como fontes de conhecimento e as
respectivas ferramentas para tornar esse conhecimento acessível à administração.
Eiriz, Simões e Gonçalves (2007) realizaram estudo para identificar os
obstáculos que as instituições de ensino superior portuguesas encontram para gerir o
conhecimento. A metodologia adotada foi a aplicação de um questionário junto a
docentes das escolas de gestão e economia do ensino público, tendo sido obtidas 142
respostas válidas para tratamento de dados. Os autores destacam que o objeto da
investigação foram as instituições de ensino superior público, excluindo-se as
instituições de ensino militar e policial. Apesar disso, os autores alertam que “não
foram alvo de pesquisa todas as unidades orgânicas, mas apenas as que estão
especializadas na formação nas áreas de gestão e economia” (EIRIZ; SIMÕES;
GONÇALVES, 2007, p. 158). Como resultado, a pesquisa traz dois tipos de análises:

uma descritiva e uma análise fatorial dos dados. Na análise descritiva dos dados
recolhidos pelos questionários, segundo os autores,
[...] constatou-se que a ausência de recompensas transparentes e
reconhecimento que motivem as pessoas a partilhar o seu conhecimento, por
um lado, e o facto das pessoas terem dificuldade em traduzir o seu
conhecimento em acções concretas rentáveis para a organização, por outro
lado, foram os obstáculos identificados como mais influentes, tanto por parte
dos docentes universitários como por parte dos docentes do ensino
politécnico. (EIRIZ; SIMÕES; GONÇALVES, 2007, p. 164).

A análise fatorial dos dados constatou existirem três obstáculos principais à
gestão do conhecimento nas organizações estudadas: 1º) liderança e organização;
2º) comunicação; e 3º) recursos organizacionais. Resumidamente, o primeiro fator
revela que a gestão do conhecimento deve ser incentivada pela liderança da
organização. A comunicação, por incentivar a transmissão e a absorção do
conhecimento de forma permanente e eficaz, deve favorecer a interação, o
relacionamento, o contato formal e informal entre os colaboradores da organização
devendo ser o mais fluido possível, para que a transferência do conhecimento tenha
resultados profícuos. O terceiro obstáculo mais importante à gestão do conhecimento
são os recursos organizacionais. Esses recursos, fazendo referência a tecnologias e
sistemas de informação, devem dar um suporte adequado às práticas de gestão do
conhecimento.
Segundo os autores, o conhecimento, para receber o gerenciamento adequado,
deve ser compreendido como um recurso organizacional:
Para gerir adequadamente o conhecimento, também ele um recurso
organizacional, deve haver capacidade de conjugar diferentes recursos
complementares. Por exemplo, a criação de espaços físicos e virtuais de
partilha e geração do conhecimento é relevante para gerir o conhecimento.
(EIRIZ; SIMÕES; GONÇALVES, 2007, p. 164).

Para facilitar a visualização das práticas de GC identificadas a partir dos
estudos nas IFES fazendo adequação às práticas indicadas por Batista e Quandt
(2015), foi elaborado o quadro abaixo (Quadro 1). Nesse quadro, são apresentados
de forma objetiva os dados dos estudos nas IFES, destacando-se os campos: autor,
ano, revista, universo pesquisado e práticas identificadas.
Quadro 1: Práticas de GC identificadas a partir de estudos nas IFES

Autores

Ano

Revista

Universo Pesquisado

Práticas identificadas

Moreira e
Ribeiro

2015

Perspectivas em
Ciência da
Informação

Faculdade Projeção, do Distrito
Federal.

Fóruns presenciais e virtuais e listas de
discussão;
educação
corporativa;
e
assistência de colegas (peer assist).

Dorfey e
Frozza

2015

Perspectivas em
Ciência da
Informação

Cursos de graduação da
Universidade de Santa Cruz do
Sul (UNISC).

Espaço colaborativo virtual.

Fóruns presenciais e virtuais e listas de
discussão; comunidades de prática ou
comunidades de conhecimento; espaços
colaborativos físicos; melhores práticas
(best practices); benchmarking interno e
externo; memória organizacional/lições
aprendidas/banco de conhecimentos; e
bases de conhecimento.

Escrivão e
Nagano

2014

Perspectivas em
Ciência da
Informação

Programas de educação
ambienta da Universidade de
São Paulo – USP, campus de
São Carlos e a Universidade
Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” – UNESP,
campus de Bauru.

Cardoso e
Machado

2008

Revista de
Administração
Pública

Universidade Federal de Lavras

Data mining

Genericamente, educação a
distância em Instituições
Federais de Ensino Superior

Apesar de as autoras não fazerem
referência direta a práticas relacionadas à
GC, pode-se inferir que, a partir da utilização
de um sistema de avaliação integrado,
algumas práticas podem ser utilizadas para
obter os resultados desejados. São elas:
gestão de conteúdo; sistemas de
inteligência
organizacional/inteligência
competitiva; e mapeamento ou auditoria do
conhecimento.

Cinco universidades europeias:
Near East University; Girne
American University; Cyprus
International University;
European University of Lefke;
Eastern Mediterranean
University.

Brainstorming; benchmarking interno e
externo;
banco
de
competências
individuais/banco
de
talentos/páginas
amarelas; coaching; mentoring; ferramentas
de colaboração como portais, intranets e
extranets; comunidades de prática ou
comunidades de conhecimento; espaços
colaborativos físicos; espaços colaborativos
virtuais; fóruns presenciais e virtuais e listas
de discussão; além do uso de tecnologias,
que pode se referir a diversas práticas da
Categoria 3.

Vieira e
Santos

2005

Cadernos
EBAPE.BR

Dagli,
Silman e
Birol

2009

Educational
Sciences

Eiriz,
Simões e
Gonçalves

2007

Comporta-mento Genericamente, as instituições
Organizacio-nal de ensino superior público
e Gestão
portuguesas.

Não abordadas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

ANÁLISE DOS DADOS
A análise quantitativa das práticas de GC encontradas a partir de pesquisas nas
IES mostrou que, dentre os estudos relacionados, há maior incidência das seguintes
práticas: fóruns presenciais e virtuais e listas de discussão, identificados em três
estudos; comunidades de prática ou comunidades de conhecimento, relacionadas em

duas pesquisas; e benchmarking interno e externo, relacionado em dois estudos.

A partir da abordagem qualitativa, pode-se inferir que os estudos destacados
mostram que as práticas da gestão do conhecimento têm sido utilizadas pelas IES e
não estão restritas à área acadêmica, podendo ser encontradas também na gestão
administrativa. As práticas de GC em IES também aparecem relacionadas com a
melhoria na comunicação e disseminação de informações entre os colaboradores
(MOREIRA; RIBEIRO, 2015). Merece destaque a presença de estudantes como
fontes de conhecimento e as respectivas ferramentas para tornar esse conhecimento
acessível à administração (DAGLI; SILMAN; BIROL, 2009). Com relação a obstáculos
para gerir o conhecimento, constataram-se duas hipóteses: a ausência de
recompensas transparentes e reconhecimento desmotivaria as pessoas a partilhar o
seu conhecimento; e o fato de as pessoas terem dificuldade em traduzir o seu
conhecimento em ações concretas que tragam benefícios para a organização (EIRIZ;
SIMÕES; GONÇALVES, 2007). Por fim, concorda-se com a afirmação de Eiriz,
Simões e Gonçalves (2007) de que, para se gerir adequadamente o conhecimento,
deve-se entendê-lo também como um recurso organizacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre os estudos encontrados, verificou-se uma diversidade de enfoques e
práticas de GC aplicadas a instituições de ensino superior públicas e privadas do
Brasil e de outros países. Apesar de as pesquisas terem sido aplicadas em áreas
específicas, os trabalhos indicam aplicações possíveis para as práticas de GC em
instituições de ensino superior. Esses trabalhos demonstraram utilizações de práticas
da GC, dentre elas as tecnologias da informação (CARDOSO; MACHADO, 2008),
para auxiliar na gestão do conhecimento nas instituições de ensino superior. A
conclusão de que os conselhos de administração não estão usando as ferramentas
da GC de forma eficaz (DAGLI; SILMAN; BIROL, 2009) é plausível e se deve,
possivelmente, à ausência de embasamento teórico satisfatório pela área da gestão
administrativa. A pesquisa sobre gestão do conhecimento tem demonstrado sua
utilização em diversos âmbitos e espera-se que as publicações recentes e futuras
favoreçam a divulgação dos conceitos e práticas da área.

A pesquisa sobre práticas de GC mais aplicadas em IFES mostrou que existem
poucos estudos sobre o tema. Espera-se, com este trabalho, contribuir com a
pesquisa no campo empírico destacado, uma vez que “não há pesquisa suficiente
sobre gestão do conhecimento nas universidades” (DAGLI; SILMAN; BIROL, 2009, p.
1273, tradução nossa).
Este estudo refere-se, primordialmente, aos dados encontrados nas bases de
dados SciELO e RDBU. Estudos que compreendam outros bancos de dados,
principalmente com relação a teses e dissertações, podem indicar resultados
importantes que possibilitem ampliar as discussões sobre o tema.
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AVALIAÇÃO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS NO BRASIL: UM OLHAR SOBRE
AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAGÉ
Viviane Kanitz Gentil1
Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
RESUMO
O presente estudo parte do entendimento de que a avaliação externa é um instrumento da gestão
escolar que implica na conscientização dos envolvidos acerca dos resultados e na forma como a gestão
escolar conduz o planejamento de ações pedagógicas utilizando esse instrumento como diagnóstico.
O artigo propõe apresentar os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica -IDEB
dos anos iniciais de escolas da rede municipal de Bagé/RS, identificando e analisando escolas com
bons resultados. Para tanto, trabalha-se com dados quantitativos obtidos em documentos oficiais do
governo federal. Constatou-se que o comportamento dos resultados do IDEB nos anos inicias,
apresenta significativa diferença entre os índices alcançados nas anos iniciais nas diferentes escolas
municipais, havendo oscilações expressivas nos resultados das Escolas no que se refere a diferentes
anos de amostragem, o que nos leva a indagar quais os fatores que interferem nestes , e reforça a
hipótese da importância das boas práticas de gestão como fator de significativa relevância na obtenção
de bons índices de avaliação e desenvolvimento da educação.
Palavras-chave:IDEB. Gestão Educacional. Educação Básica

INTRODUÇÃO
O presente estudo, aborda o sentido mais amplo, das políticas e princípios de
gestão educacional do município de Bagé/RS, e destaca a importância da apropriação
dos dados de avaliação externa por parte dos gestores educacionais. A pesquisa visa
investigar os resultados favoráveis de avaliação externa das escolas municipais de
Bagé, através dos indicativos de desempenho escolar- Índice de Desenvolvimento da
Educação Brasileira (IDEB), visando compreender e aprofundar a discussão sobre
como – e mediante quais circunstâncias – o bom desempenho das escolas públicas
municipais possam estar relacionadas a variáveis e a fatores da perspectiva de gestão
educacional. Correlativo a isso, será preciso também compreender, como ocorre o
processo de legitimação das estatísticas oficiais nas nestas instituições educativas e
qual o perfil dos gestores que desenvolvem suas atividades nestas escolas. Sendo
este o princípio inicial do estudo, apresento apenas um recorte de pesquisa,
decorrente de atividade desenvolvida junto ao grupo de Pesquisa sobre Avaliação e
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Gestão Escolar, coordenados até o ano de 2015 pela professora Marta Sisson Castro
(in memorian), sendo está publicação também uma forma de a homenagear.
Especialmente neste trabalho apresento os dados quantitativos da pesquisa,
identificando as escolas municipais de Bagé e seus índices do IDEB nos anos de
2007, 2009, 2011 e 2013, incitando reflexões e propondo hipóteses de análise.
Apoio esta pesquisa, com informações oriundas dos documentos do MEC, que
enfatiza que, a utilização do IDEB é uma tentativa de articular de forma integrada
avaliação, financiamento e gestão. Isto é, a partindo dos resultados obtidos no IDEB
é traçada uma política de investimentos e de gestão escolar voltada a manter ou
recuperar a oferta de educação de qualidade, sendo finalidade do IDEB verificar se a
escola possui elementos estruturados para fornecer uma educação de qualidade.
Para Vieira (2009), o IDEB é importante como indicador de qualidade da
educação. Entretanto, ainda segundo a autora, não há garantia de sua utilização, nem
compromissos de melhorias. A expectativa com relação ao IDEB é que este instaure
uma política de responsabilização e de prestação de contas dos sistemas
educacionais e das escolas a toda a sociedade. Percebe-se, então, a necessidade
dos sistemas de ensino e das escolas inicialmente reconhecerem os dados
estatísticos e posteriormente analisarem e discutirem os dados estatísticos das
avaliações externas, como forma de construírem a sua prática com vista ao
desenvolvimento das aprendizagens dos alunos e desta forma construir metas e
alternativas da melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nas duas últimas décadas a avaliação tornou-se um tema em destaque no
cenário da Educação Brasileira, revelando-se um importante instrumento para a
melhoria da qualidade da educação. Com isso, a avaliação tem o papel de orientar o
aluno e a escola, à tomarem consciência de seus conhecimentos, terem
posicionamento crítico e saberem se estão avançando na superação das dificuldades
para continuar progredindo no processo de ensino aprendizagem (HOFFMANN,
2012), além disso podemos também enfatizar que é instrumento importante para
orientar gestores na condução e proposição de políticas educativas eficientes.
No Brasil, os resultados de avaliações externas, como indicadores da qualidade
da educação oferecida nas escolas, foram instituídos após a efetivação das políticas

neoliberais, nas décadas de 1980 e 1990, cujas características de descentralização,
desregulação, participação mínima do Estado, privatização, investimentos do capital
internacional (AKKARI, 2011), foram bastante significativas, pois nesse momento o
Estado, atendendo à lógica do mercado, assume novas características e passa a
intervir na área educacional conforme diretrizes de órgãos internacionais tais como
o

Banco

Internacional

para

a

Reconstrução

e Desenvolvimento e o Fundo

Monetário Internacional, e é através da avaliações de larga escala, passa a verificar
resultados da implementação de políticas e ações educativas.
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica foi criado em 1988, é
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP/MEC, realizado a cada dois anos. Desde 1988, a Constituição
Federal prevê a necessidade de além de garantir ensino fundamental obrigatório e
gratuito, assegurar a “garantia de padrão de qualidade” (BRASIL, 1988).
Nestes 25 anos, a avaliação dos sistemas educacionais, passou por várias
alterações, revisões e mudanças. Principalmente durante a década de 90, a partir do
governo de Fernando Henrique Cardoso, diversas implantações de mudanças
legais foram definitivas para o fortalecimento do sistema nacional de avaliação, entre
elas a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDBEN nº
9394/96, o financiamento da educação por meio da Lei nº 9424/96, que regulamentou
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério (FUNDEF), a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a
municipalização do ensino e o forte apelo da racionalidade técnica para equacionar
os problemas educacionais.
Nesse contexto, com a LDBEN/96 a proposta de avaliação externa é reafirmada
em seu artigo 9º:
[...] VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no
ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de
ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do
ensino (BRASIL, 1996).

Assim, a partir das previsões legais, em nível nacional foi criado o SAEB
(Sistema de Avaliação da Educação Básica) que desde 1990, realiza bienalmente
amostragem. Em 2005, através da Portaria Ministerial n° 931, de 21 de março, houve
o desmembramento do SAEB, propondo um sistema composto por dois processos de
avaliação, sendo um mais amplo, vinculado ao sistema nacional e outro ao rendimento

escolar. Alterou-se o nome histórico de SAEB para Exame Amostral do SAEB, sob a
denominação de Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), ou seja para
melhorar a radiografia do ensino público brasileiro por unidade escolar, o

Instituto

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC) aperfeiçoou
o SAEB, incluindo a Prova Brasil, mantendo inalterada a avaliação amostral do SAEB,
que hoje se chama Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), e a Avaliação
Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), mais detalhada e com foco em cada
unidade escolar. O nome do SAEB foi mantido nas publicações e demais materiais de
divulgação e aplicação da avaliação.
A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB)
são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo INEP/MEC.
Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional
brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos.
Nos testes aplicados na quarta e oitava séries (quinto e nono anos) do ensino
fundamental e na terceira série do ensino médio, os estudantes respondem a itens
(questões) de Língua Portuguesa, com foco em leitura, e matemática, com foco na
resolução de problemas. No questionário socioeconômico, os estudantes fornecem
informações sobre fatores de contexto que podem estar associados ao desempenho.
Os dados dessas avaliações são comparáveis ao longo do tempo, ou seja, pode-se
acompanhar a evolução dos desempenhos das escolas, das redes e do sistema como
um todo.
No engendramento de todas essas questões, que simbolizam significativas
mudanças históricas e conceituais sobre a implantação dos sistemas de avaliação,
cabe ressaltar que o SAEB monitora a qualidade da educação básica brasileira por
meio de testes e tem como base uma matriz de competência, construída sob os
mínimos propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e atendendo às sugestões
dos diferentes sistemas. O nível de abrangência incluiu todas as redes de ensino
público (federal, estadual e municipal).
Bauer (2013), destaca que os sistemas propõem uma avaliação amostral, e que
o resultado não serve para avaliar a qualidade da escola, mas deve possibilitar a
avaliação do desempenho dos sistemas educacionais, ou seja, das redes municipais,
estadual e federal de educação, além do sistema público e privado. Permitindo,
também, estudo detalhado ecom foco em cada unidade escolar, proporcionando aos

gestores possibilidades de reflexões pedagógicas importantes. Em suas divulgações,
por seu caráter universal, o nome de Prova Brasil, desta forma objetiva-se a
possibilidade de avaliar a qualidade da escola.
É a primeira iniciativa brasileira, no sentido de conhecer mais profundamente os
problemas e deficiências de seu sistema educacional, para orientar com
precisão

maior

as políticas governamentais voltadas para a melhoria da qualidade do

ensino. Além de ser um dos mais amplos esforços no sentido de coletar dados sobre
a qualidade da educação no país, é um dos principais sistemas de avaliação em larga
escala da América Latina (BAUER, 2013).
As avaliações externas, além de fornecer dados estatísticos oficiais sobre a
qualidade de ensino do país, procuram identificar as condições internas e externas
que interferem no processo de ensino e aprendizagem, por meio da aplicação de
questionários respondidos por alunos, professores e diretores, e por meio da coleta
de informações sobre as condições físicas da escola e dos recursos de que ela dispõe.
Por serem produzidas a partir de procedimentos científicos, as estatísticas
assumem importante papel entre as técnicas de governo, apoiando-se na premissa
de que na modernidade saber e poder precisam estar associados, pois “os Estados
passam, pelo acúmulo de informações, a mensurar o poder de que dispõem,
recorrendo para tanto, entre outras coisas, à produção de estatísticas oficiais” (GIL,
2007, p. 21).
Para Gil (2007), as estatísticas desde o século XIX, são muito bem aceitas pelas
elites intelectuais. Isso se deve à crença compartilhada de que estas apresentariam
uma descrição neutra e objetiva da realidade, assegurada pela universalidade dos
números e capaz, de indicar com imparcialidade as políticas adequadas. Entretanto,
a neutralidade que atribuem as estatísticas não existe, tendo em vista que estas são
produzidas para fins específicos e por apresentar apenas números mostram aspectos
parciais da sociedade.
No Brasil, a garantia desse padrão de qualidade, segundo o aparato legal,
poderá ser atestada através de sistemas de avaliação externos criados em regime de
colaboração com os Estados e municípios, reafirmando a importância da avaliação
em todos os seus segmentos para a reorganização do trabalho pedagógico eficaz.
O propósito implícito na LDB 9394/96 em adotar um sistema de avaliação foi o
de transformar a avaliação em um instrumento de mudança da realidade educacional

do país visando a melhoria do padrão de qualidade do ensino, mas não podemos
esquecer que também existem críticas a este sistema, sendo que Freitas (2007)
emitindo sua crítica ao encaminhamento das políticas de avaliação acima, explicita
que se trata de um sistema baseado no modelo americano de “responsabilização” e,
portanto, que visam transformar o serviço público em mercado (ou mais precisamente
em um quase-mercado).
Nesse contexto o ato de ensinar e de aprender está relacionado a realizações
de mudanças e aquisições de conhecimento, tanto motores, cognitivos, quanto
afetivos e sociais. Com base nesses preceitos, a avaliação, ou seja, o ato de avaliar
consiste em verificar se os mesmos estão sendo realmente alcançados no nível
exigido pelo professor servindo de suporte para que o aluno avance na aprendizagem
e na construção do saber. Pois segundo Freitas (2007) “A avaliação não se restringe
a instrumentos de medição, mas acaba sendo configurado como instrumento de
controle disciplinar, de aferição de atitudes e valores dos alunos” (p.63) e de certa
forma pode ir muito além do âmbito de sala de aula e ampliar para as averiguações
no contexto mais amplo de ensinar e aprender.
METODOLOGIA
Para a realização dessa pesquisa, a metodologia proposta é a do tipo qualitativa,
visto que, de acordo com as observações de Bogdan & Biklen (1994), a pesquisa
qualitativa é caracterizada pela inserção do investigador no ambiente a ser estudado,
com a preocupação de relacionar os dados fornecidos pelos sujeitos às circunstâncias
históricas- sociais nas quais foram construídos, ou seja, ao contexto a que eles
pertencem.
Especificamente neste recorte de pesquisa, a informação coletada tem como
base, dados estatísticos de documentos oficiais do governo publicados e divulgados
de forma ampla e transparente a toda sociedade. Nesses termos, essa pesquisa
recorreu ao banco de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) em busca dos resultados do IDEB das escolas investigadas para
analisá-los e cotejá-los entre si tomando como base o referencial teórico que discute
o assunto. Como forma de recorte de contexto e de objeto de pesquisa, é considerada
nesse estudo a Rede Municipal de Ensino da cidade de Bagé.

Bagé é um município da Microrregião da Campanha Meridional, na Mesorregião
do Sudoeste Rio-grandense, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, com uma
população de 116.794 mil habitantes. O índice de desenvolvimento humano de Bagé,
em 2010, era de 0,895. Segundo a classificação do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD), o município está entre as regiões consideradas de
alto desenvolvimento humano. A taxa de analfabetismo no município (até 2010) era
de 4,93 por cento. Sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e
Desporto está a coordenação de 60 Escolas, sendo 37 Escolas de Ensino
Fundamental na zona urbana, 5 Escolas de Ensino Fundamental localizadas na zona
rural, 17 Escolas de Educação Infantil e 1 Escola de Educação Profissional.
Para fins desta pesquisa, considerando que o município apresenta um universo
de 37 escolas de Ensino Fundamental, deste total apenas 21 escolas ofertam o Ensino
Fundamental até os anos finais, utilizamos então como critério de escolha as escolas
que participaram de no mínimo três vezes das quatro edições do IDEB propostas em
2007, 2009, 2011 e 2013 e como critério de análise somente os dados estatísticos dos
anos iniciais.
PRIMEIRAS ANÁLISES COMPARATIVAS
Os dados publicados pelo INEP em 2013, referentes às metas do IDEB para
2012 e apresentaram resultados positivos, na análise do Ministério da Educação e de
muitos órgãos da mídia.
Com base na planilha de dados do INEP, num estudo dos resultados, e
considerando apenas os índices obtidos nos anos iniciais do ensino fundamental,
destacam-se os dados da cidade de Bagé, em especial das escolas de ensino
fundamental da rede municipal.
Evitando tornar o estudo uma análise puramente quantitativa, é relevante
analisar alguns dados do IDEB entre as esferas e sistemas de ensino, as escolas com
melhores resultados, as oscilações de resultados, formulando hipóteses, assim
fomentando a forma de compreender o tão complexo é o indicador em questão e quais
os riscos de um simples ranking entre escolas e unidades federativas.
Como dados iniciais de nossa análise, verificamos que os índices de nosso país
estão em atividades crescente nos últimos anos. A média nacional do IDEB, em 2005,
foi de 3,8 nos primeiros anos do ensino fundamental, em uma escala de zero a dez.

Em 2007, essa nota subiu para 4,2 e, em 2011, alcançou 5,0. De acordo com nota do
governo federal, esse resultado dos anos iniciais (primeiro ao quinto) ultrapassou não
só a meta para 2011 (de 4,6), como também a proposta para 2013, que era de 4,9.
Nessa etapa do ensino, a oferta é prioritariamente das redes municipais, que
concentram 11,13 milhões de matrículas, quase 80% do total. O IDEB para os anos
iniciais do ensino fundamental da rede municipal foi calculado em 5.222 municípios
sendo que a meta para 2011 foi alcançada por 4.060 deles (77,5%). Ao considerar
estas projeções destacamos o quadro síntese dos dados Brasileiros do IDEB nos anos
inicias:
Figura 1- Dados do IDEB observado e metas 2005 -2013

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado

Percebemos que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de
2013, mostra que o País ultrapassou as metas previstas para os anos iniciais (1º ao
5º ano) do ensino fundamental em 0,3 ponto. O IDEB Nacional nessa etapa ficou em
5,2, enquanto em 2011 havia sido de 5,0. Conforme o site oficial do INEP, os anos
iniciais do ensino fundamental são oferecidos prioritariamente pelas redes municipais,
que respondem por 81,6% das matrículas da rede pública nessa etapa em 2013. O
total de estudantes nos primeiros anos do fundamental é de 15.764.926, sendo 84%
deles (13.188.037) de escolas públicas. As metas da rede municipal de ensino foram
alcançadas por 69,7% dos municípios brasileiros em 2013.
Como toda análise é muito subjetiva dependendo, portanto dos interesses de
quem a faz, não se pode fazer uma leitura superficial desses resultados e achar que
está tudo bem com relação à aprendizagem dos alunos já que o IDEB mede
rendimento e fluxo escolar.
Contudo, de acordo com Costa (2013), o desempenho dos estudantes no
período escolar é o maior responsável pelo cumprimento das metas do IDEB de 2005

a 2013. Nesse período, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), nos anos iniciais do ensino
fundamental, o desempenho representou 63,7% do IDEB e a aprovação, 36,3%.
Segundo Costa (2013):
"com base em uma escala, sabemos, de acordo com a nota, o conhecimento
que é dominado pelos estudantes. Nos anos iniciais do ensino fundamental,
isso significa que os alunos têm quase um ano e meio, dois anos a mais do
conhecimento esperado para o período”.

Ao nos defrontar com os dados Nacionais e a expressiva representação da
educação desenvolvida pelos Sistemas Municipais de Educação, destacamos a
condição do município de Bagé/RS, que no ano de 2007 apresentava uma média de
4,1, condição que estava abaixo dos dados Nacionais e que na avaliação posterior
em 2009 apresenta uma regressão ainda maior em seus índices baixando 0,3 pontos
de seus resultados. Neste momento o município ficou com uma média de 3,8,
resultado negativo, que foram recuperados de forma significativa nos índices de 2011,
apresentando um crescimento de 1 ponto, com resultado de 4,8, superando a meta
Nacional estipulada em 4,6 pontos, mas ainda ficando abaixo da média Nacional de
5,0 pontos. Já no ano de 2013 o município cresceu mais 0,2 pontos em seus índices
de desempenho educacional.
Figura 2 – Fluxograma de evolução do IDEB 2005 -2022 - Bagé

Fonte. http://www.qedu.org.br

Hoje a educação de modo geral, principalmente nas escolas públicas tem uma
grande preocupação com os resultados das avaliações externas dos educandos, e

por esta razão nos últimos anos o Governo Federal tem destinado para as Secretarias
de Educação, mais recursos tentando assim aproximar o máximo possível os
resultados do IDEB com a média mundial. Certamente esta realidade não foi diferente
no município de Bagé.
Em razão disso, esse tipo de avaliação externa como Prova Brasil que vem
sendo aplicada nas escolas, veio acompanhada com um objetivo de assegurar um
processo avaliativo mais transparente, uma vez que, esse instrumento oportuniza
evidenciar a real aprendizagem dos alunos de 2º, 5º e 9º ano matriculados nas escolas
públicas brasileiras, subsidiando, desta forma o olhar avaliativo em relação à
aprendizagem, com o intuito de melhorar cada vez mais os resultados da educação
no Brasil. Vasconcelos (2002) afirma que,
[...] alterar a realidade é um grande desafio, e uma transformação mais
substancial que pode depender da acumulação de uma série de pequenas
transformações na mesma direção. Tenta-se hoje uma mudança durante uma
semana, se não funciona já não pratica mais. É preciso persistir, ter a
impaciente paciência histórica para conseguir os resultados almejados (2002,
p.102).

Avançar no que diz respeito aos padrões de aprendizagem, é o ponto central
destaca Blasis (2012). Este é o sentido da avaliação externa. É preciso apropriar-se
dos resultados, compreendê-los em profundidade, mas também olhar para além
deles, considerando-se o conjunto de fatores que de fato produzem uma educação de
qualidade.
A responsabilidade e o compromisso dependem tanto das escolas, quanto do
poder público. Sem o apoio e os insumos necessários às escolas e à ação docente,
os possíveis avanços poderão ser tímidos. Faz-se necessário um olhar cuidadoso
para escola e para cada ambiente. Diante do fato apresentamos quadro síntese dos
dados das Escolas Municipais de Bagé.
Tabela 1 – Dados Estatísticos do Municipais de Bagé – Escolas Municipais
ESCOLA DE BAGÉ
EMEF São Pedro
EMEF Antônio Fuedkalil
EMEF Darcy Azambuja
EMEF João Severiano da Fonseca
EMEF Gen Emilio Luiz Mallet
EMEF Kalil a Kalil
EMEF Mal José de Abreu
EMEF PE Edegar Aquino Rocha
EMEF Pérola Gonçalves

2007
4.7
3.9
4.4
3.8
4.0
4.0
4.2
4.1
5.0

2009
4.5
3.8
2.8
3.1
3.7
x
4.0
3.8
x

2011
5.4
4.3
4.5
4.8
4.4
4.8
5.3
5.1
4.8

2013
5.7
4.4
4.8
5.6
5.3
4.5
5.1
4.9
5.3

EMEF Creuza Brito Giorgis
3.7
EMEF Prof Maria de Lourdes M Molina
3.6
EMEF Prof Peri Coronel
4.1
EMEF Prof Manoel Arideu Monteiro
3.4
EMEF Prof Miranda
4.3
EMEF Reny Rosa Colares
4.2
EMEF Roberto M Burns
4.4
EMEF Santos Dumont
5.0
EMEF Ver Carlos Mario Mércio da
3.7
Silveira
EMEF Dr Antenor G Pereira
4.7
EMEF Dr Nicanor Penna
4.4
EMEF Fundação Bidart
4.1
EMEF Gabriela Mistral
3.7
EMEF Téo Vaz Obino
4.0
Fonte: Dados do INEP/2014 – Síntese GENTIL, 2015

3.5
3.4
3.6
3.9
3.9
3.7
x
x

4.0
3.7
4.9
5.7
4.7
4.7
4.4
5.1

4.0
4.2
4.4
5.2
x
4.4
4.6
6.0

3.4

4.3

4.7

4.8
x
4.4

5.9
4.2
5.7
4.4
4.7

6.0
4.1
5.5
4.2
5.2

x

Identificando as 21 escolas elencadas para esta pesquisa, podemos destacar
que todas recebem orientações pedagógicas e acompanhamento da Secretaria
Municipal de Educação, sendo que o IDEB é divulgado para todas as Escolas e
projetos alternativos são propostos aos gestores das escolas municipais.
Ao analisarmos os dados municipais podemos destacar 5 blocos de Escolas,
sendo o primeiro de escolas as quais se destacam com índice de IDEB 6,0 e tornamse referência na cidade. Um segundo bloco, onde se identifica a escola Municipal de
Ensino Fundamental João Severiano da Fonseca que teve o crescimento mais
significativo do índice de IDEB, apresentando um crescimento de 0,8 pontos em seus
resultados. Um terceiro Bloco de Escolas que envolvem a maioria delas, onde há um
crescimento continuo do IDEB. No quarto bloco podemos identificar escolas que
tiveram um decréscimo em seus índices de avaliação, sendo alguns significativos,
trazendo uma situação de alerta, e no quinto Bloco três escolas que tem índices baixos
e que também não melhoraram seus resultados na avaliação de 2013, situação que
coloca estas escolas em uma conjuntura de extrema preocupação perante os
gestores.
Ao observar-se a conjuntura geral destas escolas, várias hipóteses de pesquisa
nos inquietam, pois vários fatores e dimensões podem estar interferindo como
prerrogativa essencial de análise.
Não se pode descartar a hipótese de que existem vários aspectos referentes
à qualidade do processo educativo e do próprio ambiente escolar que
interferem diretamente nas notas obtidas pelas escolas e pelas redes
escolares no IDEB, e que não são considerados por este sistema de
avaliação (FERRON e SILVEIRA, p. 45, 2012).

Assim como este resultado, associado com a “ausência de projetos e planos na
educação municipal, a maioria dos municípios visitados não possuía um documento
formal que orientasse sua ação” (CASTRO e SOUZA, 2008, p. 18), pois as escolas
municipais, em sua maioria são supervisionadas pela sua mantenedora, e a ausência
de planejamento também pode ser um dos fatores que contribua para excelência de
bons dados alcançados ou não.
Analisar a complexidade destes dados pode nos trazer várias informações e
também interrogações, mas em nossos estudos não podemos deixar de considerar a
importância dos processos pedagógicos promovidos e as contribuições de gestor
escolar na condução de processos de ensino e aprendizagem de qualidade, pois “a
importância da gestão, como fator de mudança e transformação da escola, tem sido
uma evidência que aparece em estudos internacionais e nacionais, que buscam
identificar fatores associados a qualidade da educação” (CASTRO, p. 117, 2009).
O cenário que permeia as discussões sobre o IDEB: de um lado uma esfera
excessivamente otimista e, de outro, aqueles que não o vêem com a mínima
possibilidade de diagnosticar os sistemas de ensino, aferindo seus níveis de
qualidade. Existem certamente alguns pontos positivos no IDEB, pois queiram ou não,
é a primeira vez que o país possui um indicador sintético tão assimilável e prático,
inclusive para comparações e análises de dados. O que é certo, é que se deve fazer
uso desses dados para a mobilização da sociedade em prol da qualidade da
educação, superando a permeabilidade às ideologias capitalistas e mercadológicas
que ele, mesmo tendo suas vantagens, não deixa de ter.
Portanto, segundo Mello e Souza (2005, p. 31), “não é que as avaliações
consigam atender a todas as questões que preocupam; mas os problemas associados
às avaliações parecem ser claramente preferíveis aos problemas associados à sua
não existência, como a falta de parâmetros”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não deixa de ser indispensável que o país tenha uma fonte de dados proveniente
das avaliações externas, como a Prova Brasil e SAEB, pois se tornam elementos
necessários para a compreensão global do desempenho de milhões de crianças.
Diagnosticar é sem dúvidas umas das funções das avaliações educacionais e
não há a possibilidade de se buscar construir um “sistema nacional de educação

articulado”, se não se desenvolverem mecanismos confiáveis de verificação do
rendimento escolar. A base nacional comum de conteúdo a serem ministrados em
todo o país, já se encontra prestigiada na LDB nº 9394/96 e nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs). Cabe agora, dar credibilidade e autonomia para as
unidades escolares de todo país, para propor mudanças e envolver pais e membros
da sociedade civil no “acompanhamento consciente” das aplicações das avaliações e
divulgação de seus resultados, pois, já ocorreram e certamente ocorrerão tentativas
de “ocultamento” da realidade educacional de algumas escolas.
Por isso concluo que o IDEB é mais um instrumento regulatório do que um
definidor de critérios para uma melhor aplicação dos recursos da União
visando alterar indicadores educacionais. O resultado de cada município e de
cada estado será (e já está sendo) utilizado para ranquear as redes de ensino,
para acirrar a competição e para pressionar, via opinião pública, o alcance de
melhores resultados. Ou seja, a função do MEC assumida pelo governo Lula
mantém a lógica perversa vigente durante doze anos de FHC (FREITAS,
2007, p. 967).

Diante destes aspectos faz-se de extrema importância aprofundar a análise de
dados decorrentes de cada escola identificada no município de Bagé, pois cada uma
delas apresenta um contexto de escola, uma realidade socioeconômica e dados do
senso do IBGE bastante específicos, pois simplesmente perceber a fragilidade das
escolas em seus dados estatísticos, não se faz suficiente. Sabemos que a prática se
constitui numa tarefa árdua, uma vez que nos deparamos com limitações de várias
naturezas, além de enfrentarmos as dificuldades de caráter material, tal como falta de
recursos e de equipamentos, também sofremos as restrições impostas pelo contexto
social, que nem sempre é receptivo à mudança e à inovação.
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PARCERIA ESCOLA/EMPRESA E SEUS EFEITOS NA GESTÃO EDUCACIONAL:
UMA REFLEXÃO SOBRE TEMPOS/ESPAÇOS CONTEMPORÂNEOS
Viviane Klaus1
Maria Alice Gouvêa Campesato2
Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
RESUMO
Na Contemporaneidade, o empreendedorismo tornou-se um valor social. Também passou a atingir um
campo mais extenso de atuação, uma vez que vem sendo utilizado na formação de crianças e jovens
de escolas e instituições de ensino superior (públicas e privadas) brasileiras. Cada vez mais, esse
empreendedorismo, que se configura no empresariamento de si, se torna mais presente em nosso
cotidiano e nos currículos escolares. Assim, este artigo procura discutir alguns dos efeitos das parcerias
estabelecidas entre escolas e empresas na gestão educacional, apresentando um recorte de duas
pesquisas em andamento na área da educação, sendo uma delas sobre as relações tempo/espaço
contemporâneas e seus efeitos no currículo escolar e, a outra, sobre gerencialismo e empresariamento
da educação, que busca discutir os efeitos das parcerias escola/empresa no cotidiano escolar. Para
tal, realizou-se um estudo de caso a partir de análise documental do Programa Jovens
Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), oferecido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) às instituições de ensino brasileiras. No caso do JEPP, o tema do
empreendedorismo é incorporado no currículo de forma gradativa, de modo que os alunos do 9º ano
sejam capazes de identificar oportunidades de novos negócios e desenvolver um planejamento da
atividade empreendedora. Os pressupostos colocados em circulação pelo Programa Jovens
Empreendedores Primeiros Passos no Ensino Fundamental, que visam constituir sujeitos empresários
de si mesmos, ainda no seu processo de formação inicial, estão se tornando cada vez mais presentes
nos currículos e no cotidiano de nossas escolas. Assim, é imprescindível e urgente refletir de que forma
as escolas vem concebendo, organizando e pensando seus currículos, e como tais concepções
refletem na gestão educacional e na gestão do ensino.
Palavras-chave: Contemporaneidade. Empreendedorismo. Gestão. Currículo. Ensino.

PARA INICIAR A CONVERSA
O presente trabalho tem como objetivo central discutir alguns dos efeitos das
parcerias estabelecidas entre escolas e empresas na gestão educacional. Ele
apresenta um recorte de duas pesquisas em andamento na área da educação, sendo
uma delas sobre as relações tempo/espaço contemporâneas e seus efeitos no
currículo escolar e, a outra, sobre gerencialismo e empresariamento da educação, que
busca discutir os efeitos das parcerias escola/empresa no cotidiano escolar.
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A relação entre os temas mostrou-se bastante profícua, uma vez que a
produtividade é essencial nos modelos gerenciais que maximizam a força de trabalho,
bem como os usos dos tempos e espaços. A lógica é a da mobilidade, velocidade,
liquidez, competitividade, superficialidade e “o tempo de trabalho já não pode mais ser
medido apenas pelas forças produtivas objetivadas na máquina-ferramenta do tempo
fabril. O elemento novo é o plus acrescido pelo operário, o seu conhecimento, o seu
saber, que extrapolam o tempo fabril e são incorporados ao processo produtivo”
(SANSON, 2010, p.36).
O investimento em capital humano e o empreendedorismo como modo de vida
fazem com que a linha de separação entre trabalho e vida pessoal seja muito tênue.
Os sujeitos têm sido impulsionados a produzir sempre mais, fazer “mais com menos”,
alcançar as metas estabelecidas, inovar, empreender, arriscar, reinventar-se
continuamente. Tais questões estão diretamente relacionadas com as mudanças
contemporâneas no mundo do trabalho e com alguns pressupostos colocados em
circulação na gestão empresarial. É importante ressaltar que estes pressupostos têm
invadido, cada vez mais, as escolas, e ofertado soluções de curto prazo para os
problemas educacionais, de modo que a ordem do dia tem sido menos Estado e mais
mercado, que por sua vez promete soluções para os supostos problemas
educacionais. Em seu livro Educação Global S.A.: novas redes políticas e o imaginário
neoliberal, Ball (2014, p.35) discute os:
[...] novos agenciamentos de políticas com uma gama diversificada de
participantes que existem em um novo tipo de espaço de políticas em algum
lugar entre agências multilaterais, governos nacionais, ONGs, thinktanks e
grupos de interesse, consultores, empreendedores sociais e empresas
internacionais em locais tradicionais e em círculos de elaboração de políticas
e além. Nesses novos processos de política, os Estados estão mudando,
sendo alterados e, até certa medida, sendo residualizados [...].

A partir destas questões, apresentamos neste texto um estudo de caso, baseado
na análise documental de alguns materiais produzidos no âmbito do Programa Jovens
Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), oferecido pelo Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (SEBRAE) às instituições de ensino brasileiras. A escolha
deste programa se deve, basicamente, ao tema central do trabalho que é “as relações
entre escola/empresa e seus efeitos na gestão educacional”, entendida, neste recorte,
a partir da gestão do ensino e da produção de sujeitos empresários de si mesmos.

Para uma melhor compreensão do tema, o trabalho foi dividido em duas seções
que estão diretamente articuladas. Na primeira seção, intitulada Do tempo sólido ao
flexível: relações de trabalho contemporâneas e o empreendedorismo como modo de
vida, apresentamos uma breve análise do tema da gestão empresarial na sua
interface com a educação na Contemporaneidade. Na segunda seção, intitulada
Sobre as relações escola/empresa: empreendedorismo no Ensino Fundamental,
analisamos alguns materiais

produzidos

no
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do

Programa

Jovens

Empreendedores Primeiros Passos do SEBRAE, procurando compreender os efeitos
dos discursos empresariais nos processos de formação de estudantes – sujeitos
empreendedores – do Ensino Fundamental. A articulação entre as seções se dá na
medida em que estes temas emergem com força na Contemporaneidade e se
naturalizam, de modo que compreendê-los e situá-los historicamente é fundamental.
DO

TEMPO

SÓLIDO

AO

FLEXÍVEL:

RELAÇÕES

DE

TRABALHO

CONTEMPORÂNEAS E O EMPREENDEDORISMO COMO MODO DE VIDA
O sinal mais tangível dessa mudança talvez seja o lema “Não há longo prazo”.
No trabalho, a carreira tradicional, que avança passo a passo pelos
corredores de uma ou duas instituições, está fenecendo;e também a
utilização de um único conjunto de qualificações no decorrer de uma vida de
trabalho. Hoje, um jovem americano com pelo menos dois anos de faculdade
pode esperar mudar de emprego pelo menos onze vezes no curso do
trabalho, e trocar sua aptidão básica pelo menos outras três durante os
quarenta anos de trabalho (SENNETT, 2004, p.21-22)

Se até a Idade Média, o tempo e o espaço eram percebidos a partir das
atividades laborais, em que o “tempo servia aos homens, essencialmente, como meio
de orientação no universo social e como modo de regulação de sua coexistência”
(ELIAS, 1998, p. 8), e tais atividades estavam associadas aos ciclos da natureza, –
como o dia e a noite, as estações do ano, o ritmo das marés – hoje não mais.
A percepção do homem sobre o espaço e o tempo tem modificado sobremaneira,
especialmente a partir da Modernidade, em que as relações comerciais ficam mais
intensas; o processo de urbanização aumenta, e os inventos tecnológicos são cada
vez mais frequentes. À medida que a sociedade vai se tornando mais complexa,
também se tornam mais complexas as relações: com a urgência de formas mais ágeis
de produção, há a imprescindibilidade da organização e do controle das atividades, o
que faz com que se torne também imprescindível o controle do tempo.

Conforme Harvey (2007, p. 227), “A revolução renascentista dos conceitos de
tempo e espaço assentou os alicerces conceituais para o projeto do Iluminismo”. Tais
alicerces dizem respeito à racionalização do tempo e do espaço. Assim como controlar
o tempo e o espaço, era necessário estudá-los. Dessa forma, estudos como os de
Copérnico, Bruno, e Galilei, foram de fundamental importância naquele cenário em
que o conceito vigente era o de que a Terra seria o centro do Universo; que o universo
era finito; e que o Sol girava em torno de nosso planeta.
A partir do século XVII, o aprimoramento de técnicas possibilitou a criação de
inúmeros aparelhos e instrumentos de medição e de precisão, como o microscópio; o
termômetro; a luneta; a máquina de somar; e o relógio de pêndulo, por exemplo.
(ROSA, vol. II, 2012, p. 40). Tais aparelhos contribuíram para as pesquisas nas áreas
da Matemática, da Biologia, da Física e da Astronomia, assim como no
desenvolvimento da indústria, com o aumento da capacidade produtiva.
Há um grande estreitamento entre as invenções científico-tecnológicas e o
processo produtivo. As relações que se estabelecem, a partir disso, no mundo do
trabalho, na forma de produção e no controle do tempo, marcam, compõem e
configuram o homem moderno. Nas fábricas há, cada vez mais, a especialização do
trabalho; e a rotina, que antes era controlada pelos ciclos da natureza, passa a ser
conduzida pelo relógio: o tempo deixa de ser cíclico e passa a ser progressivo, com o
ritmo constante das máquinas.
É importante ressaltar que na Modernidade, a devida ordenação dos tempos e
dos espaços é extremamente importante, na medida em que se faz necessária a
ordem em todas as coisas. Bauman (2001) diz que ordem significa regularidade,
monotonia, repetição e previsibilidade e que ela, e somente ela, não requer
legitimação, pois é “seu próprio propósito”. Para um maior e efetivo controle e
organização do espaço social, é preciso fragmentá-lo, estabelecer lugares,
esquadrinhar, dividir, classificar. A Modernidade pode ser caracterizada, portanto,
como um período em que ocorreu e está ocorrendo uma progressiva compressão,
separação e abstração do espaço e do tempo (VEIGA-NETO, 2002).
O advento da era moderna pode ser associado à colocação do tempo contra o
espaço como ferramenta da conquista do espaço, pois a Modernidade é, talvez mais
do qualquer outra coisa, a história do tempo; ela é, por assim dizer, o tempo em que
o tempo tem uma história (BAUMAN, 2001). O principal objetivo da Modernidade é a

conquista do espaço, ou seja, o território está entre as suas mais agudas obsessões,
de forma que a manutenção de fronteiras se torna um de seus vícios mais ubíquos,
resistentes e inexoráveis. Na Modernidade, o tempo tem que ser flexível para “devorar
espaço”; porém, no momento de colonização e domesticação desse espaço
conquistado é preciso um tempo rígido, uniforme e inflexível (BAUMAN, 2001).
Tais questões relacionadas ao tempo e ao espaço são fundamentais ao longo
de toda a Modernidade e, as instituições, dentre elas a escola, terão um papel crucial
no processo de ordenamento moderno. É preciso vigiar cada um, estabelecer lugares,
quadricular o espaço, porém:
[...] o quadriculamento não é uma questão puramente geométrica e não deve
ser deixado ao acaso; ele não deve gerar células homogêneas. Ao contrário,
cada quadrícula deve guardar uma certa correspondência à sua função, no
conjunto da rede de que ela faz parte. A função de uma quadrícula é, em
última instância, desempenhada pelo corpo que a ocupa [...]. (VEIGA-NETO,
2001, p.14)

A arquitetura disciplinar do espaço será fundamental durante os séculos XVI e
XVII, quando se dará todo o processo de regulamentação da economia, regulação
das circulações e regulação das condutas. O poder disciplinar pode suprimir as
penalizações e os castigos físicos, uma vez que as correções se constituíam de repetir
os exercícios e as atividades. (VARELA, 2002).
Já no que concerne à emergência da escola obrigatória no século XIX, ela
implicará a integração das crianças das classes populares no Sistema Escolar de
Ensino. Será preciso produzir várias técnicas de domesticação desses pequenos
selvagens. Membros da chamada Escola Nova colocarão em ação novos métodos e
técnicas, que implicarão uma reutilização do espaço e do tempo, uma nova visão da
infância e a produção de outras formas de subjetividade que serão inseparáveis de
um novo estatuto de saber. (VARELA, 2002).
Pode-se dizer que aqui no Brasil a educação passa a ser problematizada de
forma mais intensa no decorrer das décadas de 1910, 1920 e, principalmente, a partir
da década de 1930. Porém, com a emergência da noção de desenvolvimento – da
forma como ele é entendido pós 1945 –, a educação de massas torna-se uma questão
de primeira ordem e precisa ser administrada, o que exploraremos mais adiante. Em
seu livro A educação não é privilégio, Anísio Teixeira (1957, p.76-77) diz que:

Como os povos desenvolvidos já não têm hoje (salvo mínimos pormenores)
o problema da criação de um sistema, universal e gratuito, de escolas
públicas, porque o criaram em período anterior, falta-nos, em nosso
irremediável e crônico mimetismo social e político, a ressonância necessária
para um movimento que, nos parecendo e sendo de fato anacrônico, exige
de nós a disciplina difícil de nos representarmos em outra época, que não a
atual do mundo, e de pautarmos os nossos planos, descontando a defasagem
histórica com a necessária originalidade de conceitos e planos, para realizar,
hoje, em condições peculiares outras, algo que o mundo realizou em muito
mais feliz e propício instante histórico.

A administração científica, tanto no âmbito da produção quanto no âmbito das
relações pessoais, se tornou um modo de vida e uma necessidade de ordem pública
nos contextos econômico, político e social do pós-guerra. (KLAUS, 2011). De acordo
com Bauman (2001, p. 68), a fábrica fordista, com a “separação entre projeto e
execução, iniciativa e atendimento a comandos, liberdade e obediência, invenção e
determinação, [...] foi sem dúvida a maior realização até hoje da engenharia social
orientada pela ordem.” O tempo de trabalho passa a ser uma moeda, um valor. Ainda
segundo o autor, o fordismo
[...] era a autoconsciência da sociedade moderna em sua fase "pesada",
"volumosa' ou "imóvel" e "enraizada", "sólida”. Nesse estágio de sua história
conjunta, capital, administração e trabalho estavam, para o bem e para o mal,
condenados a ficar juntos por muito tempo, talvez para sempre – amarrados
pela combinação de fábricas enormes, maquinaria pesada e força de trabalho
maciça. (BAUMAN, 2001, p.69).

Já na contemporaneidade, as relações se fazem outras: a solidez, que
permeava a vida do homem moderno, torna-se cada vez mais fluida, etérea, líquida.
Enquanto que em tempos sólidos1 as pessoas traçavam seus futuros, escolhiam suas
profissões, organizavam suas vidas, faziam poupanças para uma viagem ou para a
aquisição de bens, hoje têm dificuldades de fazer planos de longo prazo: tudo é
momentâneo, instantâneo, fugaz. O tempo líquido é o tempo presente: o agora.
Dessa forma, as relações espaço/tempo são cada vez mais marcadas pelo ritmo,
pela velocidade: velocidade na produção, velocidade no deslocamento; velocidade na
informação. Assim, a “distância passou a ser vencida não apenas pelo deslocamento
dos corpos, mas pelos deslocamentos da informação sem o suporte do corpo, iniciado
com o telefone e o telégrafo”. (SARAIVA, 2006, p. 40).
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Utilizamos aqui os sólidos e os líquidos, terminologia utilizada por Bauman (2001), para representar
a modernidade e a contemporaneidade, consecutivamente.

O trabalho, que antes era marcado pelo ritmo das máquinas e pela
especialização, vai, cada vez mais, se flexibilizando. A fragilidade, a velocidade e a
flexibilidade são características de um mundo globalizado, em que a “repulsa à rotina
burocrática e a busca da flexibilidade produziram novas estruturas de poder e controle,
em vez de criarem as condições que nos libertam.” (SENNET, 2009, p. 53).
A flexibilização, entretanto, não diz respeito apenas ao tempo, mas também à
maneira como o homem contemporâneo relaciona-se com o trabalho; uma relação
não mais marcada pela venda de sua força produtiva, mas pela sua competência, pela
habilidade que tem de criar soluções rápidas para momentos de crise, pela
“capacidade continuamente alimentada e melhorada de aprender e inovar, que pode
se atualizar de maneira imprevisível em contextos variáveis.” (LÉVY, 1996, p. 60-61).
No final do século XX e no início do século XXI presenciamos três fenômenos
que fazem parte da cultura do novo capitalismo. São eles: o processo de
reengenharia, o empreendedorismo como um fenômeno de massas e a reforma do
aparelho

do

Estado.

Esses

três

fenômenos
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relacionados.

Na

Contemporaneidade, presenciamos uma “sutilização de técnicas de governo que
visam fazer com que o Estado siga a lógica da empresa, pois transformar o Estado
numa grande empresa é muito mais econômico – rápido, fácil, produtivo, lucrativo”
(VEIGA-NETO, 2000, p.198), de modo que a forma de mercado será generalizada em
todo o corpo social. O Estado passa a ser mínimo no financiamento – escassez de
recursos – e máximo no controle – avaliações de larga escala. Parte desse cenário
tem sido estudada de forma bastante intensa nos últimos anos na área educacional,
como é o caso, por exemplo, de pesquisas que versam sobre: a reforma do aparelho
do Estado e seus efeitos na gestão escolar; a hibridização entre público/privado; o
gerencialismo, a meritocracia e seus efeitos no trabalho docente.
Essa flexibilização, aliada à capacidade de dar respostas cada vez mais
rapidamente às perguntas de um mundo também cada vez mais veloz, à competência
em administrar a si e a situações de conflitos, a capacidade de gerenciamento
pessoal, são características e virtudes imprescindíveis ao sucesso hoje. Dessa forma,
ter um perfil empreendedor parece ser de fundamental importância para aquele que
quer ser bem-sucedido em sua vida pessoal, profissional e social.
Mas o que é empreendedorismo, ou o que significa ser um empreendedor? Para
Dolabela (1997, p. 45), o “empreendedor evolui através de um processo interativo de

tentativa e erro; avança em virtude das descobertas que faz, as quais podem se referir
a uma infinidade de elementos, com novas oportunidades, novas formas de
comercialização, vendas, tecnologia, gestão, etc”. Já Dornelas (2001, p. 54) utiliza o
termo empreendedores de sucesso, e os define como sendo aqueles que “estão
sempre atrás de novas ideias de negócio e de verdadeiras oportunidades de mercado,
ficando atentos a tudo que ocorre à volta deles”. Para Chiavenato (2007, p. 3),
empreendedor é “aquele que assume riscos e começa algo novo. O empreendedor é
a pessoa que inicia e/ou opera um negócio para realizar uma idéia ou projeto pessoal
assumindo riscos e responsabilidades e inovando continuamente”. O conceito parece
não variar muito: empreender é, em suma, inovar e correr riscos.
Na Contemporaneidade, o empreendedorismo tornou-se um valor social.
Também passou a atingir um campo mais extenso de atuação, uma vez que vem
sendo utilizado na formação de crianças e jovens de escolas e instituições de ensino
superior (públicas e privadas) brasileiras. Cada vez mais, esse empreendedorismo,
que se configura no empresariamento de si, se torna mais presente em nosso
cotidiano e nos currículos escolares.
SOBRE AS RELAÇÕES ESCOLA/EMPRESA: EMPREENDEDORISMO NO
ENSINO FUNDAMENTAL
A educação empreendedora proposta pelo Sebrae para o ensino fundamental
incentiva os alunos a buscar o autoconhecimento, novas aprendizagens,
além do espírito de coletividade. A ideia é a de que a educação deve atuar
como transformadora desse sujeito e incentivá-lo à quebra de paradigmas e
ao
desenvolvimento
das
habilidades
e
dos
comportamentos
empreendedores. (SEBRAE)
O curso “procura apresentar práticas de aprendizagem, considerando a
autonomia do aluno para aprender e o desenvolvimento de atributos e
atitudes necessários para a gerência da própria vida (pessoal, profissional e
social)”. (SEBRAE)

Na Contemporaneidade o sistema econômico necessita de uma ética do trabalho
empresarial, ou seja, um conjunto de valores, princípios e normas que sejam
compartilhados pela maioria dos sujeitos dentro da sociedade, de modo que os
trabalhadores pensem o trabalho como uma empresa particular (LÓPEZ-RUIZ, 2007).
Deste modo, “o ‘Você S.A.’ não pode ser apenas você. Precisa de inúmeros vocês,
indivíduos individuais [...] que assumam um compromisso profundo com eles mesmos,

com os investimentos feitos em si, com seu capital humano, com ‘sua empresa’”.
(LÓPEZ-RUIZ, 2007).
A fim de problematizarmos esse empresariamento de si, fizemos um estudo de
caso, a partir de análise documental do Programa Jovens Empreendedores Primeiros
Passos (JEPP), oferecido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE) às instituições de ensino brasileiras. A seguir faremos uma breve
explanação sobre esse Programa, para posteriormente, esboçarmos algumas
questões e considerações.
O Programa Educação Empreendedora, promovido pelo Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) é composto por Jovens Empreendedores
Primeiros Passos (JEPP), destinado Ensino Fundamental; Educação Empreendedora
para o Ensino Médio, elaborado para estudantes do Ensino Médio; Pronatec
Empreendedor, para os alunos do Ensino Técnico; e Educação Empreendedora no
Ensino Superior, para os estudantes de instituições do Ensino Superior. Dessa forma,
o Programa atende estudantes desde a Educação Básica até o Ensino Superior.
A Solução Educacional Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP),
objeto de análise deste trabalho, é composto por nove cursos, um para cada dos nove
anos do Ensino Fundamental, organizado da seguinte forma:
Tabela 1 – Organização do JEPP
Ano
Escolar
1º Ano

Curso

Duração: horas de aplicação
com os estudantes
26

O mundo das ervas aromáticas

2º Ano

Temperos naturais

24

3º Ano

26

4º Ano

Oficina de brinquedos
ecológicos
Locadora de produtos

5º Ano

Sabores de cores

22

6º Ano

Ecopapelaria

30

7º Ano

Artesanato sustentável

30

8º Ano

Empreendedorismo social

30

9º Ano

Novas ideias, grandes
negócios

25

22

Fonte: Elaborada pelas autoras a partir das informações contidas no site do Sebrae

Conforme se pode observar, os cursos oferecidos aos estudantes variam entre
22 e 30 horas de aplicação diretamente com os alunos. Os professores, por sua vez,
recebem capacitação de 45 horas presenciais.
De acordo com o folder de divulgação do Sebrae, o curso possui dois “eixos
centrais: estímulo ao comportamento empreendedor e orientação para o plano de
negócios, além de quatro temas transversais, como cultura da cooperação e da
inovação, ecossustentabilidade, ética e cidadania”.
O curso “O mundo das ervas aromáticas” é centrado na personagem “Filomena”,
que possui uma loja em que os alunos aprenderão sobre ervas aromáticas, bem como
montar o mesmo tipo de estabelecimento que a personagem. “Os alunos verão no
exemplo de Filomena uma boa oportunidade para aprender fazendo e, melhor ainda,
acompanhados dos colegas da sua turma.” (SEBRAE).
Aos alunos do 2º ano é oferecido o curso “Temperos Naturais”, que se dá por
meio da história de um menino que muda da cidade para o campo e torna-se amigo
de seu vizinho, um agricultor, em que “estabelece uma relação mais próxima e de
respeito com a natureza e com tudo que nela vive”. À medida que a história se
desenrola, os alunos “serão convidados a refletir sobre cuidados com o planeta,
alimentação saudável e conhecerão melhor o que envolve a atividade do
agronegócio.” (SEBRAE).
Já para os alunos do 3º ano, o curso é “Brinquedos ecológicos”, cuja proposta é
a de que os alunos produzam uma oficina de brinquedos ecológicos “como
oportunidade empreendedora, refletindo sobre a importância da diversão na qualidade
de vida das pessoas”. (SEBRAE). Dessa forma, as crianças “aprenderão a
importância da sustentabilidade para o planeta, percebendo que é possível
empreender e que também pode ser muito divertido.” (SEBRAE).
Para o 4º ano, a proposta é “Locadora de produtos”, em que os alunos
[...] serão convidados a refletir sobre as vantagens que a locação de produtos
representa em algumas situações. Os alunos aprenderão a importância de
identificar a preferência dos futuros clientes, a necessidade de planejar e
pensar no que é necessário para a realização de uma atividade. Além disso,
terão a oportunidade de vivenciar a importância de um trabalho desenvolvido
em equipe. (SEBRAE).

“Sabores e cores” é o curso destinado aos estudantes do 5º ano, que “ressalta
a importância dos alimentos e dos cuidados com a higiene” e os alunos “serão

estimulados a desenvolver um espaço gastronômico, privilegiando o oferecimento de
produtos saudáveis, saborosos e que valorizem a cultura local.” (SEBRAE).
O curso destinado aos alunos do 6º ano é “Ecopapelaria”, em que “serão
estimulados a perceber a importância dos cuidados com o meio ambiente,
reconhecendo a oportunidade de desenvolver uma atividade empreendedora para
reutilizar papéis que seriam descartados como lixo.” (SEBRAE).
Para os estudantes do 7º ano, o curso oferecido é “Artesanato Sustentável” em
que serão guiados a “refletir sobre a importância de cada pessoa para a
sustentabilidade do planeta.” Também realizarão a “atividade empreendedora de
elaborar produtos artesanais com práticas sustentáveis. Os alunos perceberão que,
sem organização, nada acontece.” (SEBRAE).
“Empreendedorismo Social” é o curso destinado aos estudantes do 8º ano, em
que, por meio da observação e da reflexão sobre
[...] a realidade que os cercam, os alunos serão estimulados a desenvolver
uma atividade empreendedora social, analisando os impactos e benefícios
alcançados, bem como as dificuldades que surgirem. Aprenderão na prática
que empreender traz benefícios para toda a sociedade. (SEBRAE).

O último curso oferecido aos alunos do Ensino Fundamental é “Novas ideias,
grandes negócios”, em que
[...] trabalharão na identificação de uma oportunidade que desenvolverão
como atividade empreendedora durante o curso. A partir da ideia definida por
eles, seguirão os passos necessários para torná-la realidade. Quais produtos
ou serviços fazer? Que preços praticar? Teremos concorrência? Essas e
outras questões serão trabalhadas no planejamento da atividade
empreendedora dos alunos, que terão a oportunidade de empreender para
alcançar os objetivos que definirem. (SEBRAE).

Observa-se que os cursos oferecidos têm uma aplicação prática, quer seja de
criação e produção de bens ou produtos, como “Brinquedos ecológicos”; “Locadora
de produtos”; “Sabores e cores”; “Artesanato Sustentável”, quer seja de ofertas de
serviços, como “O mundo das ervas aromáticas”; “Ecopapelaria”; “Empreendedorismo
Social”. Embora tais atividades se proponham a estimular a criatividade, a
observação, a cooperação e a reflexão, limitam-se a atividades relacionadas à
execução ou à aplicação. Em nenhum dos cursos propostos aparece algo de cunho
mais “humanista”, ou voltado às chamadas “Ciências Humanas”, muito embora
apareçam como conteúdos “transversais”. Também não constam do curso propostas
efetivamente reflexivas, que proponham um pensamento mais aprofundado. Essa

proposta de natureza prática, em que os alunos “aprendem fazendo” parece ter
relações diretas com as demandas de mercado de um mundo globalizado. Torna-se
necessário problematizar tal questão: será que isso não estaria reduzindo o papel da
escola?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Refletir sobre a escola como o locus privilegiado na formação de determinados
tipos de sujeitos, condizentes com a sociedade contemporânea que demanda sujeitos
empreendedores, autônomos e responsáveis pelos seus sucessos e fracassos é de
fundamental relevância. Compreender estes movimentos, de empresariamento das
instituições e dos sujeitos, a partir da sua constituição histórica em “novas relações
espaço/temporais e novas formas de gestão baseadas no modelo empresarial” é
importante, pois nos traz subsídios que possibilitam uma análise crítica das propostas
realizadas por algumas empresas no âmbito educacional, uma vez que elas produzem
efeitos na gestão educacional e na gestão do ensino. No caso da JEPP, o tema do
empreendedorismo é incorporado no currículo de forma gradativa, de modo que os
alunos do 9º ano sejam capazes de identificar oportunidades de novos negócios e
desenvolver um planejamento da atividade empreendedora. Como nos diz López-Ruiz
(2007, p.261),
[...] para que o capitalismo consiga continuar se desenvolvendo – e possa ir
além de sua fronteira de expansão – é necessário que o empreendedorismo
não seja apenas a particularidade de uns poucos, mas o atributo de um povo.
Essa, talvez, seja a característica mais marcante do espírito do capitalismo
hoje; o empreendedorismo precisa ser um fenômeno de massas.

Faz-se necessário compreender essa questão a partir da lógica problematizada
por Miller e Rose (2012, p.100-101), segundo a qual “os mercados devem substituir o
planejamento como reguladores da atividade econômica. Aqueles aspectos que o
bem-estar interpretava como responsabilidades políticas devem ser [...] transmutados
em formas mercadológicas e regulados de acordo com os princípios do mercado”. Os
pressupostos colocados em circulação pelo Programa Jovens Empreendedores
Primeiros Passos no Ensino Fundamental visam constituir sujeitos empresários de si
mesmos, ainda no seu processo de formação inicial, evidenciando aquilo que Moreira
e Silva (2002, p. 8) argumentam a respeito do currículo: “está implicado em relações
de poder, [...] produz identidades individuais e sociais particulares. [...] não é um

elemento transcendente e atemporal – ele tem uma história [...].” Assim, é
imprescindível e urgente refletir de que forma as escolas vem concebendo,
organizando e pensando seus currículos, e como tais concepções incidem na gestão
educacional e na gestão do ensino.
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RESUMO
O currículo da Educação do Campo possui uma caminhada sócio-histórica que confunde-se com a
própria luta dos movimentos sociais, de trabalhadores rurais e sem terras. Assim, no cenário
educacional rural as políticas públicas, mesmo que tardiamente, constituíram-se como direitos básicos
e fundamentais quanto ao acesso, a permanência e a qualidade da educação ofertada. Este texto, fruto
de uma pesquisa do curso de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional da
Universidade Federal de Santa Maria, é de cunho bibliográfico e documental. Objetiva-se a refletir
perspectivas acerca do curriculo da Educação do Campo, propondo uma abordagem histórica de como
foram se constituindo as legislações e as concepções de Educação do Campo e no que se constitui a
política atual. Aponta, também, considerações no que diz respeito a reformulações curriculares que se
fazem necessárias para [re]pensar as práticas educativas para a escola do campo. Considera-se
preliminarmente, que a implementação de iniciativas legais e políticas públicas voltadas para a escola
do campo estabeleceram marcos de valorização e respeito com diferentes povos, pois, desde então,
este cenário obteve ganhos significativos, verificou-se também transformações conceituais e
metodológicas que influenciaram as características do currículo educacional do campo, no entanto,
ainda buscam-se alternativas para planejar este currículo de acordo com as reais necessidades,
experiências e interesses das comunidades rurais, tornando-o um meio de participação na esfera dos
direitos sociais e humanos, aprendizagens significativas e desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Currículo. Educação do Campo. Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO
Nos seus primordes a Educação Rural, como era chamada e concebida tinha
como característica uma educação voltada para a formação de mão-de-obra e com
caráter meramente instrumental, que atingia uma pequena parcela da população rural,
e era desvinculada do contexto, onde eram negados aos trabalhadores e seus filhos
os direitos sociais e trabalhistas. Por muitos anos a educação foi dividida em educação
para a elite, com base econômica no capitalismo. A ideologia da classe dominante era
reproduzida tanto na cidade, quanto no campo e a educação do proletariado, tinha
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ainda como foco a instrumentalização dos trabalhadores para várias atividades
laborais as quais a demanda do mercado exigia.
No campo as ações do estado eram voltadas para manter a população
estagnada no espaço rural e com isso conter o fluxo migratório para as grandes
cidades, com este cenário os trabalhadores rurais serviam somente à exploração dos
grandes latifundiários. Não havia por parte do estado, um olhar voltado para as reais
necessidades da escola do campo e tampouco investimentos para fomentar uma
educação de qualidade, contextualizada, que favorecesse o deselvolvimento cultural,
social, econômico e principalmente de cidadania aos moradores do campo.
Somente anos mais tarde com a mobilização dos grupos e movimentos
identitários organizados é que começaram a surgir as primeiras iniciativas e
legislações voltadas a garantir o acesso, a permanência e a qualidade do ensino
oferecido na zona rural, no entanto o modelo de currículo era o mesmo oferecido na
zona urbana, sem atender as reais necessidades dos educandos.
Meu interesse em temáticas voltadas ao campo iniciou-se quando fui convidada
a ser gestora de uma escola polo, em uma das localidades do interior do município de
Uruguaiana – RS. A escola estava sendo construída no intuíto de concentrar ali cinco
localidades diferentes e atender quase trezentos estudantes dos anos iniciais e finais
do ensino fundamental. Desde então, comecei a conhecer e me integrar com o
histórico da educação do campo e verificar a importância das políticas públicas na sua
trajetória.
Com o compromisso de gerir uma instituição escolar, comecei a repensar
também as funcionalidades e a própria estruturação do currículo escolar do campo,
me questionava constantemente se a escola que estavamos iniciando estava
preparada para lidar com a realidade posta a nossa frente e se conseguiria atingir de
forma significativa a aprendizagem daqueles alunos que vinham de trajetórias tão
peculiares, para isso precisavamos de uma metodologia que tivesse relação com
estes alunos, seus interesses e que contribuisse de alguma forma para trazer
qualidade de vida para o meio no qual cada comunidade estava inserida.
Neste sentido, este estudo busca a compreensão das consequências geradas
pela implementação de iniciativas legais e políticas públicas voltadas para a escola do
campo, verificando as transformações do cenário sócio-histórico e educacional no
decorrer dos anos até a atualiadade e analisando as características conceituais e

metodologicas inerentes a formação do currículo da Educação do Campo neste
mesmo contexto. Para tanto, objetiva-se neste estudo refletir perspectivas acerca do
curriculo da Educação do Campo, propondo uma abordagem histórica de como foram
se constituindo as legislações e as concepções de Educação do Campo e no que se
constitui a política atual.
Através deste estudo bibliográfico e documental, será apresentada uma breve
retrospectiva histórica das políticas públicas na legislação e na implementação de
ações, programas e projetos educacionais que visem qualidade da escola do campo,
na sua infraestrutura, recursos, formação de educadores e projetos para os alunos.
Todos estes elementos pesquisados servirão como fundamentação inicial ao
estudo da temática em desenvolvimento na pesquisa do curso de Mestrado
Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional.
EDUCAÇÃO DO CAMPO: TRAJETÓRIA, DESAFIOS E POSSIBILIDADES
Minhas primeiras experiências com a escola do campo foram na infância, quando
ia com minha mãe realizar visitas nas escolas as quais ela era supervisora escolar.
Sempre tive um amor pelo campo, que naquela fase me remetia a natureza, aos
animais e a muitas descobertas. Hoje, como educadora da escola do campo, me
questiono sobre a escola que temos. Utilizo as palavras de Arroyo (1999, p. 23) para
caracterizar meu sentimento e concepção da essência de uma escola do campo:
[...] uma escola de qualidade e uma vivência no campo, onde a escola deve
estar disposta a ouvir seus autores e cooperar no sentido de propiciar ao
menos, condições de construção de conhecimentos significativos para os
moradores do campo [...]

Assim, volto-me ao ponto central deste estudo que é o currículo da escola do
campo, com questionamentos relacionados a como tornar esse, um espaço de
construção coletiva de sentidos e caminhos. Como neste processo a escola ouviria
seus autores? De que forma a escola poderia propiciar condições de construir
conhecimentos significativos? Que conhecimentos deveriam ser estes? De que forma
construí-los? Porque são significativos? Muitos são os questionamentos que me
propulsionam a intensificar este estudo, que não tem por objetivo trazer todas as
respostas, mas provocar um pensar crítico e reflexivo sobre o currículo da educação
do campo, percorrendo brevemente sua evolução histórica, bem como a
implementação de políticas educacionais.

Quando me refiro a currículo me ancoro nas construções de Lopes (2013) e
Macedo (2013) que, em seus escritos, postulam uma trajetória histórica para o
currículo sem, no entanto, encerrar em um único conceito o que seria o “campo do
currículo”. As autoras nos remetem a inúmeros contextos e aspectos que foram sendo
construídos por estudiosos da área da educação, psicologia, filosofia e sociologia.
Lopes (2011, p. 41) comenta:
[...] Assim como as tradições que definem o que é currículo, o currículo é, ele
mesmo, uma prática discursiva. Isso significa que ele é uma prática de poder,
mas também uma pratica de significação, de atribuição de sentidos. Ele
constrói a realidade, nos governa, constrange nosso comportamento, projeta
nossa identidade, tudo isso produzindo sentidos. Trata-se, portanto, de um
discurso produzido na interseção entre diferentes discursos sociais e culturais
que, ao mesmo tempo, reintera sentidos postos por tais discursos e os recria.
Claro que, como essa recriação está envolta em relações de poder, na
interseção em que ela se torna possível, nem tudo pode ser dito. [...]

Assim, nos diálogos da escola sempre nos deparamos com a palavra “currículo”
a qual já está tão usual, mas, muitas vezes, não refletimos sobre os fatores que o
integram e tampouco que contextos históricos e concepções o formaram. Somado a
isso, na escola do campo existe uma peculiaridade que deveria ser considerada, pois
o que se ensina e se aprende no currículo da escola do campo necessita estar
interligado às experiências e saberes culturais da comunidade.
Infelizmente quando analisados os documentos produzidos pelas escolas do
campo, supostamente elaborados conjuntamente por profissionais da educação,
estudantes e pais, não é perceptível esse caráter identitário e correlacionado com o
meio rural ou com a cultura popular dos povos do campo, com as relações de trabalho
e das vivências com a natureza.
O desenvolvimento do currículo na Educação do Campo, ocorreu somente meio
século após ao processo de colonização do Brasil, no ano de 1934, a Constituição em
vigor na época tratou da Educação Rural no intuito de fazer com que os povos do
campo permanecessem servindo aos interesses do mercado capitalista, neste
período,
O Estado permaneceu colocando a educação do rural a serviço dos
interesses do capital, promovendo a negação de uma escolaridade voltada
para a práxis desses trabalhadores e tendo como referencial os valores e
modelos da urbanização. (MEC, 2014, p. 06)

A educação neste contexto tinha um caráter eficientista, como afirma Bobbit
teórico da eficiência social (apud LOPES, 2011, p. 74):
[...] o conhecimento a ser selecionado para o currículo deve estar vinculado
à formação de habilidades e de conceitos necessários à produtividade social
e econômica. O conhecimento relevante a ser ensinado na escola deve ser o
conhecimento capaz de traduzido em competências, habilidades, conceitos e
desempenhos passiveis de serem transferidos e aplicados em contextos
sociais e econômicos para fora da escola. Essa aplicação é entendida como
desejável, na medida em que atende aos fins sociais garantidores da
manutenção adequada e do incremento das diferentes funções do sistema
vigente.

Nos anos subsequentes o campo brasileiro sofreu muitos desgastes com os
reflexos econômicos da ditadura militar. Também, com as lutas por terras e a expulsão
de trabalhadores de suas localidades, com greves de trabalhadores rurais
assalariados e lutas para que fossem estabelecidos preços justos aos produtos. A
modernização com a incorporação de tecnologias para o beneficiamento da colheita
fez com que a mão de obra do trabalhador fosse reduzida ou substituída por modernos
maquinários agrícolas. Estes, entre outros fatores, causaram o aumento da miséria e
a desvalorização dos povos do campo, bem como contribuíram para que a Educação
do Campo fosse historicamente relegada à segunda ordem na priorização e
implementação de políticas públicas educacionais que estivessem voltadas para
diminuir os altos índices de analfabetismo, evasão escolar e distorção idade-série.
Somente décadas mais tarde, com a Constituição Federal de 1988 e a constante
mobilização dos movimentos sociais por acesso à educação, melhoria na
infraestrutura das escolas, professores capacitados e com remuneração digna, é que
a educação rural ganhou novos reforços e o reconhecimento em vários dispositivos
legais, que possibilitaram repensar sobre a educação oferecida a estes povos que
tanto contribuíram para o desenvolvimento do nosso pais, esta passou a ser
considerada como um espaço de aprendizagem, e a partir de um quadro de
mobilizações dos diferentes grupos identitários, foi consolidado um compromisso do
poder público (estado) e da sociedade em promover a “educação como direito de
todos” e garantindo o direito ao respeito e à adequação da educação às
“singularidades culturais e regionais”.
A diferença de concepção que marca os termos rural e campo, segundo Alencar
(2010, p.211), está na

[...] mudança de paradigma que, além de alterar a denominação da educação
rural para educação do campo, altera a concepção, as diretrizes e aos
princípios que norteiam a política pública educacional destinada ao rural
brasileiro. O campo deixa de ser uma sobra da área urbana, sem visibilidade,
sem direito, sem reconhecimento e passa a exigir uma educação que
reconheça a especificidades, diversidades, diferenças, culturas, memórias,
lutas, histórias e produção do campo.

O surgimento de um novo olhar sobre o “campo” ampliou não só a visão
territorialista que se tinha, mas o projetou para uma nova perspectiva, que demandou
uma forma peculiar de conceber a educação ofertada, seu currículo, metodologias e
materiais, e até mesmo, um novo perfil ao profissional atuante no campo. Também,
esta nova concepção desencadeou a necessidade de se avaliar o que vinha sendo
trabalhado no campo dos conhecimentos e reformular o currículo, no qual os saberes
e práticas vinham do contexto urbano, sem uma análise crítica do porquê e para quê
ensinar tais conteúdo. Os conhecimentos “estandardizados” que eram o reflexo do
modelo americano, influenciado pelo movimento progressista trazido pelos
educadores da Escola Nova, tiveram grande repercussão no Brasil.
Discutimos que a organização do currículo escolar, orientado pela lógica
disciplinar de organização das práticas pedagógicas, funda-se em um modelo
curricular estandardizado ao trabalho escolar, com seus reflexos no ensino
dos conhecimentos escolares e na organização da prática pedagógica dos
professores em escolas do campo. Esse modelo é apresentado na sua
origem de escolarização moderna e urbana de massa, que se expande às
escolas do campo [...]. (CLÉSIO, 2008, p. 73)

É de vital importância ressaltar que o fato de priorizar conhecimentos peculiares
e da realidade social, econômica e cultural dos povos do campo, não significa aceitar
que todos os conhecimentos são tidos como os mais importantes ou como verdades
absolutas. Não cabe, portanto, ao currículo escolar tornar o conhecimento
hegemônico, pelo contrário, sempre é desejável e muito oportuno que se faça o
planejamento curricular com criticidade, na perspectiva de reinterpretá-lo para que não
ocorra, conforme ressalta Lopes (2013, p. 83): “Quanto mais esse conhecimento
hegemônico é transmitido como se fosse o conhecimento universal sistematizado,
fruto de uma tradição que o seleciona como se fosse o melhor, mais se traduz como
cultura dominante efetiva”. A autora reforça como a escolha dos conteúdos tem
sempre por de trás de sua eleição uma intencionalidade, pois estes sempre se
relacionam organicamente com as escolhas sociais envolvidas na organização prática
e, também, pelo cuidado que temos que ter para que os conhecimentos não venham

a se tornar meios de controle social e reprodução de ideologias das classes
dominantes.
Considerar o educando neste contexto, implica conhecê-lo e saber de suas lutas
diárias para viver em um meio que, muitas vezes, desfavorece o acesso e a frequência
na escola; também da sua rotina como colaborador do trabalho familiar, das suas
experiências, crenças e metas para o futuro. A educação do campo, assim como a
educação da cidade, tem o compromisso com a formação integral do educando, no
sentido de auxiliá-lo, a partir dos processos de escolarização e da construção do
conhecimento formal, compreender as relações humanas e de caráter social,
econômico e político. Também, os conhecimentos sociais e historicamente
construídos pela humanidade devem ser explorados de forma que o aluno consiga
estabelecer relações significativas entre o que já conhece e domina e o que está
sendo aprendido na escola, claro que sempre permeado por uma visão crítica ou póscrítica de organização societal, situando-se no espaço e no tempo com vivencias
práticas e voltadas à construção de saberes cotidianos.
Portanto, uma das especificidades desse público é a sua relação com
aspectos da vida social que constituem temas que interessem à área de
ciências sociais e humanidades. A própria vivencia destes alunos, que
exercem atividades ligadas a terra, não apenas como meio de produção, mas
como meio de vida, faz com que eles detenham conhecimentos, advindos de
suas experiências anteriores, que se relacionam a muitos dos conteúdos
tratados na sala de aula. (ROCHA, 2011, p. 101)

No final da década de 1980 o educador Paulo Freire foi o percussor de um
movimento chamado “Movimento de Cultura Popular” o qual estava ligado às lutas
dos trabalhadores rurais e ligas campesinas entre outros movimentos organizados e
que teve grande impacto também na educação do campo, pois trouxe à discussão a
importância da “leitura do mundo”. Os sujeitos, nessa ótica, inserem-se no mundo
letrado e no contexto social através de vivências e palavras do seu meio, sendo que
a alfabetização dos trabalhadores adultos foi uma de suas contribuições ao produzir
significados para o que se ensina e o que se aprende no currículo. Freire, segundo
Lopes (2001), buscava uma transformação social, em que o contexto educativo
pudesse abandonar as práticas de reprodução alienantes as quais eram formados os
sujeitos.
A organização curricular para a educação básica nas escolas do campo, bem
como as adaptações e adequações previstas para melhor atender as peculiaridades

da zona rural é contemplada na LDBN (Lei de Diretrizes e Bases Nacionais), em seu
artigo 28, ressalta que “Na oferta de educação básica para a população rural, os
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às
peculiaridades da vida rural e de cada região [...]” Também verifica-se a valorização
dos “conteúdos curriculares e metodologias adequadas que devem atender as
necessidades e interesses dos alunos”, outro ponto que beneficia a comunidade é a
organização do calendário escolar de acordo com os períodos do “ciclo agrícola e as
condições climáticas”. No que tange os fazeres do meio rural a lei ainda prevê que
ocorra uma “adequação à natureza do trabalho na zona rural”.
Em todos os documentos legais está pontual a valorização de um modo peculiar
de vida aliada a um trabalho de reconhecimento e utilização do espaço físico e de
vivências culturais e sociais locais, sem, no entanto, perder o foco com projeto maior,
que é o de âmbito nacional. No Parecer nº. 36/2001 que define Diretrizes Operacionais
para a Educação Básica das Escolas do Campo, foram realizadas novas
especificações e definem outro marco muito importante para a Educação do Campo,
segundo MEC (2007, p.17) estas diretrizes
[...] contemplam e refletem um conjunto de preocupações conceituais e
estruturais presentes historicamente nas reinvindicações dos movimentos
sociais, dentre elas o reconhecimento e valorização da diversidade dos povos
do campo, a formação diferenciada de professores, a possibilidade de
diferentes forma de organização do escola , a adequação dos conteúdos às
peculiaridades locais, o uso de práticas pedagógicas contextualizadas, a
gestão democrática, a consideração dos tempos pedagógicos diferenciados,
a promoção, através da escola, do desenvolvimento sustentável e do acesso
aos bens econômicos, sociais e culturais.

Considerações importantes sobre a organização curricular estão presentes
também na Resolução nº. 04/2010 na qual são estabelecidas -Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica, no que tange essa temática a resolução
do Conselho Nacional de Educação entende que a escola é um “espaço que se
ressignifica e se recria a cultura herdada, reconstruindo-se as identidades culturais,
em que se aprende a valorizar as raízes próprias das diferentes regiões”, a escola
torna-se responsável por promover esta discussão, e aqui define-se “identidade
cultural” ( na qual resolução reforça em outros momentos do texto) no seu sentido de
identificação sócio histórica e mobilização social com seus pares na busca de
interesses afins, pois um currículo significativo deve abranger o caráter multicultural
dos sujeitos que o circundam, de outra forma, não existiria como tornar uma única

identidade cultural a referência, para se planejar um currículo. Nesta relação entre
currículo, cultura e identidade Lopes (2011, p. 207) redefine o currículo como
[...] uma prática produtiva de significados, uma representação, que se dá
dentro de relações sociais assimétricas, visando a efeitos de poder dentre os
quais se destaca a produção de identidades. Como vemos, não há nenhuma
menção específica às culturas nesta definição, não há referências a artefatos
culturais- o currículo age como cultura e a cultura é a própria produção de
significações-, e essas mudanças são cruciais na forma de entender as
relações entre o que chamamos de culturas no mundo multicultural.

Na resolução nº 04/2010 a concepção de currículo como “experiências
escolares” que se desdobram em torno do “conhecimento permeado pelas relações
sociais, vivências e saberes dos estudantes” e também o entendimento do “percurso
formativo” dos estudantes como “aberto e contextualizado”, considerando também as
“peculiaridades locais, características, interesses e necessidades”, para o currículo do
campo mostra-se repleta de significados, pois o ambiente físico, social, cultural e as
relações econômicas e de trabalho favorecem experiências ricas de aprendizagens
as quais podem ser o ponto de partida para ressignificar as práticas educativas e
valorizar as diferentes histórias de vida dos educandos que vivem no campo. A
“ampliação e diversificação dos tempos e espaços curriculares” reforça a autonomia
que a escola do campo tem de organizar-se até mesmo nas questões de calendário
escolar, de acordo com as diversas formas de produção e condições climáticas, os
espaços onde ocorrem as aprendizagens podem ser variados e ir além do ambiente
da sala de aula, em alguns estados do país, é comum a proposta pedagógica da
“pedagogia da alternância” onde os alunos da zona rural tinham um tempo
determinado de aulas na escola e outro tempo de aulas na comunidade, o tempo nesta
organização curricular era dividido com atividades pedagógicas na escola e na
comunidade familiar, regulamentada em 2006 pelo CNB/CNE, no Parecer nº.1/2006.
A organização “interdisciplinar e transversal” das disciplinas, eixos temáticos e
conteúdo, favorece uma visão globalizada e com relações de significação entre o que
é ensinado. Os temas do meio são de fácil entendimento para desencadear projetos
pedagógicos, o currículo deve ser construído no percurso das discussões a respeito
de quais temáticas favorecerão o enriquecimento da proposta de educação do campo:
Os debates acerca da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade e do
rompimento rígido das fronteiras entre as diversas áreas do conhecimento
também devem ser apresentadas como alternativa para uma educação do

campo, principalmente porque existe um potencial de incorporar a terra como
um tema transversal. (ROCHA, 2011, p.35)

A escola do campo demanda muito mais do que um currículo voltado ao
etnoconhecimento, assim como na história de lutas e superações dos sujeitos do
campo, a escola deve articular projetos sociais e econômicos que dialoguem com as
demandas desta população, criando um vínculo ativo e reflexivo entre a formação
escolar, a produção, o trabalho e acima de tudo, estimulando o compromisso com a
formação política, formando sujeitos que sabem exercer direitos e deveres sociais,
gerando demandas para que sejam aplicadas novas políticas públicas, cobrando as
que já são do seu contexto normativo. Torna-se imprescindível que a escola do campo
mantenha seu vínculo com as lutas sociais, pois esta foi historicamente marcada por
este tipo de mobilização coletiva. Leva-nos a refletir sobre a característica de
transformação que tem este contexto educativo e que as práticas pedagógicas, até
mesmo na elaboração de um currículo, não devem ser alienadas politicamente,
necessitam sempre circundar a esfera da escola como uma diretriz mobilizadora na
busca de melhores condições de sobrevivência e vivências no campo.
Freire propõe a atuação dialógica na educação problematizadora. É pelo
diálogo que os conhecimentos são construídos no currículo. O conhecimento
não possui um significado em si, mas é contextualmente produzido nas lutas
contra a opressão. (LOPES, 2001, p. 86)

Ser educador do campo requer estas habilidades as quais Paulo Freire ressalta,
ou seja, como ele vê o seu papel dentro deste contexto, determina a sua prática como
agente provocador desta ação de construir o currículo emancipador e com sentidos.
Para isto, torna-se necessária
[...] a compreensão da educação como prática social; da necessária interrelação do conhecimento; da escolarização, do desenvolvimento; da
construção de novas possibilidades de vida e permanência nesses territórios
pelos sujeitos do campo. (ROCHA, 2011, p. 191)

Atualmente, o Ministério da Educação tem investido fortemente em políticas da
educação do campo, entre elas, o “Pronacampo”1 que é um programa que visa a
ampliação do acesso e a qualificação da oferta da Educação Básica e da Educação
Superior, por meio da melhoria da infraestrutura das escolas, a formação inicial e
continuada de professores, produção e disponibilização de materiais específicos para

1

Disponível em: http://pronacampo.mec.gov.br/

os estudantes do campo. O Pronacampo tem ações voltadas ao acesso e
permanência na escola, à aprendizagem e à valorização do universo cultural das
populações do campo, sendo estruturado em quatro eixos: como primeiro eixo “gestão
e práticas pedagógicas”, onde estão previstas a aquisição de livros didáticos, obras
específicas para a clientela do campo, a educação integral, apoio ao programa de
turmas mistas nos anos iniciais a “escola da terra” e inclusão dos “centros familiares
de formação por alternância”.
No segundo eixo “formação inicial e continuada de professores” o programa
prevê a oferta de curso de licenciatura em educação do campo, expansão de polos
da Universidade Aberta do Brasil, cursos de aperfeiçoamento especialização,
investimento em pesquisas universitárias no tema. É de suma importância que sejam
oferecidas as condições adequadas para que os profissionais da educação do campo
consigam estabelecer que formas de organização escolar e metodologias serão
apropriadas para a se atingir os objetivos de tornar o currículo do campo neste espaço
pedagógico, social, cultural, econômico e de relevância histórica, que tanto se almeja.
Por isso, tornam-se necessários os cursos de formação inicial e continuada em
educação do campo, bem como investimentos em pesquisas que favoreçam o
acúmulo de conhecimentos inerentes a área.
A Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional são abordadas no
terceiro eixo, que prevê a expansão de cursos voltados ao desenvolvimento do campo
bem como de qualificação profissional, também visa o incentivo financeiro através de
bolsas-formação, na educação de jovens e adultos implementará a proposta
pedagógica do “Programa saberes da terra” e incentivará a abertura de novas turmas
de EJA.

Como último eixo “infraestrutura e física e tecnológica” o Pronacampo

disponibilizará a construção de escolas a partir de projetos arquitetônicos, laboratórios
de informática, laptop educacional, projetor com lousa, recursos financeiros para
manutenção das escolas quanto a água e saneamento, fornecimento de energia
elétrica e transporte escolar adequado a cada localidade. O investimento na melhoria
e qualidade da estrutura e recursos da escola, com atualizações tecnológicas,
fomento de cursos e ações que qualifiquem os trabalhadores e suas produções.
Promover o desenvolvimento no campo significa colocá-lo na condição produtor
de sentidos e identidades, dando aos sujeitos condições de agir e interagir no seu

meio com qualidade e determinação de se saber onde se quer chegar e por que
caminhos se deseja ir.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Necessidades culturais, direitos sociais e a formação integral dos indivíduos são
características que estão entranhadas na luta por melhores condições de vida,
aprendizagem e vivências significativas no campo. As políticas públicas ao longo da
história estabeleceram marcos significativos na melhoria do acesso, permanência e
mais qualidade na escola do campo, no entanto, ainda é preciso tornar o seu currículo
peculiar e auxiliando a comunidade na melhoria nas condições de vida e trabalho. No
que tange a cultura é inegável a valorização dos costumes, saberes, experiências de
vida e trabalho, bem como os conhecimentos acumulados historicamente que são
patrimônios culturais do nosso país, firmando uma identidade de valor pelo que foi e
pelo que é o sujeito que vive e trabalha na zona rural, derrubando estigmas de
preconceitos do morador do campo como ser sem “cultura” ou ignorante.
Repensar a educação do campo requer que sejam delineadas estratégias
coletivas que auxiliem a reafirmar este espaço histórico e tão peculiar, reforçando as
identidades e estimulando a autonomia crítica. Também, necessita ser o espaço de
consolidação de aprendizagens e habilidades que servirão como ferramentas para o
desempenho destes sujeitos em qualquer atividade que queiram exercer, a formação
não deve nunca ser vista como preparatória a nenhuma atividades laborais
específicas, mas que o instrumentalize para a sua inserção social de qualidade e
também para perceber-se como um ser atuante e construtor de significados para o
seu meio. Assim, a escola auxiliará também para que os sujeitos do campo tenham
melhores condições de resistir ao processo de desterritorialização e aumento do
agronegócio, os quais são muito comuns nosso modelo atual de economia.
O currículo da escola do campo necessita ser este espaço aberto e mutável de
significações, diálogo e mobilizações pela educação, onde seus autores sabem das
suas lutas e necessidades e assim podem coletivamente traçar a metas e definir as
características emancipatórias deste currículo, claro que isto não é uma tarefa fácil,
requer estudo, desacomodação, consciência de que o que se tem ainda não é o
desejável e acima de tudo precisa ter o envolvimento de todos por uma causa.

Muito já se atingiu em termos de politicas públicas, o campo passou a fazer parte
da esfera educacional brasileira, sendo considerado espaço importante de
aprendizagem e, também legislativa, pois estão previstas normatizações em
documentos legais, diretrizes e metas, que não são previstas somente adaptações,
mas adequações importantes que reforçam esta valorização. No entanto, ainda temos
um grande percurso para que se obtenha uma educação que faça este papel tão
importante de inter-relações entre escola e comunidade, pois a comunidade evolui se
tiver a contribuição dos conhecimentos significativos construídos criticamente pela
instituição de ensino ao seu benefício e da mesma forma, a escola do campo tornase significativa se tem a sua comunidade atuante e participativa na elaboração do
currículo que é muito mais que um plano de ensino, ou um documento escolar, é um
meio ativo e cheio de intencionalidades que pode ser uma forte ferramenta de
transformação social.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES A PARTIR
DE UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMEI DE SANTA MARIA – RS
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Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
Resumo
Este trabalho buscou analisar como as políticas públicas foram sendo construídas a partir de
determinados contextos históricos e culturais e como a gestão democrática tem sido entendida e
praticada no âmbito das escolas de educação infantil. O objetivo do estudo é investigar qual (is) as
concepções que professoras, coordenadora e diretora de uma escola pública de Educação Infantil em
Santa Maria/RS, atribuem ao seu trabalho na perspectiva de gestão escolar democrática. Esta pesquisa
se formalizou apartir de uma abordagem bibliográfica, estudo de caso e entrevistas semi-estruturadas
com professores e gestores da escola. O estudo tem sua base em relação a concepção de infâncias
em Ariés (1981), história da Infância em Kuhlmann Jr. (1988 e 2012), e na gestão educacional em Luck
(2006 e 2008). Os dados apresentados apontam subsídios para a reflexão acerca das práticas de
gestão democrática, em particular, no âmbito da Educação Infantil visando a garantia de qualidade
nesta etapa da Educação Básica. Através dos discursos das professoras, e da equipe diretiva da Escola
Darcy Vargas, é possível destacar que consideram de modo geral, a gestão escolar da sua escola
como democrática e ela se efetiva quando todos têm a oportunidade de participar de todos os assuntos
que se relacionam a escola. Foi diante das observações, que considero a escola alicerçada e
comprometida com a educação das crianças que ali estão inseridas e as questões levantadas nesta
pesquisa proporcionaram construir conhecimentos referentes à gestão escolar bem como a importância
deste trabalho.
Palavras-chave: Gestão Escolar. Infâncias. Educação Infantil.

Introdução
Este artigo consiste em um recorte de um trabalho de monografia, apresentado
ao curso de especialização em Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa
Maria com o objetivo de investigar qual (is) as concepções que professoras,
coordenadora e diretora de uma escola pública de Educação Infantil atribuem ao seu
trabalho na perspectiva de gestão escolar democrática. A metodologia baseou-se em
uma pesquisa bibliográfica da história da educação infantil no Brasil; realização de
entrevista semi-estruturada com um gestor de instituição de educação infantil, um
coordenador, no intuito de investigar como a equipe entende a gestão e o papel do
professor de Educação Infantil; realização de entrevista semi estruturada com três
professoras de Educação Infantil, para saber como percebem seu trabalho junto às
Licenciada em Pedagogia – UFSM. Educadora Infantil na Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo
Especialista em Gestão Educacional – UFSM. Mestranda do Programa de pós-graduação - UNISC.
² Licenciada em Pedagogia – UFRGS. Professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria
UFSM. Mestre em Educação – UFRGS. Doutora em Educação – UNICAMP.
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crianças, e como são suas participações nas decisões junto à equipe diretiva. A partir
da análise dos dados, priorizou-se a identificação de como se processa a gestão
democrática em uma instituição pública de educação infantil. Para tanto, este estudo
se justifica ao analisar os dados apresentados, que apontam subsídios para a reflexão
acerca das práticas de gestão democrática, em particular, no âmbito da Educação
Infantil visando a garantia de qualidade nesta etapa da Educação Básica.
Contextualizando o estudo e os percursos metodológicos
A pesquisa tem um caráter descritivo, e de pesquisa bibliográfica o que permitiu
a inclusão de significações permeadas pelas relações entre fatos e acontecimentos
históricos que nos fazem entender como atualmente se percebe a criança, a infância
e as instituições responsáveis pela sua educação.
Considerando que a revisão bibliográfica é importante para fornecer ao
pesquisador uma maior clareza teórica sobre o assunto, o que acarreta em um bom
desenvolvimento de ideias possibilitando analisar de maneira mais intensa e
argumentativa os dados obtidos.
Ao fim da revisão bibliográfica, foi realizada uma entrevista semi-estruturada com
três professoras, uma coordenadora e uma diretora de uma instituição de educação
infantil pública municipal de Santa Maria – RS.
Levando em consideração que a rede municipal conta com 23 escolas na zona
urbana e na impossibilidade de investigar todas, escolhemos a primeira escola
municipal da cidade, localizada na região norte de Santa Maria para coleta de dados.
Para a análise destes dados, utilizou-se a análise de conteúdo, entrando em
conformidade com Oliveira (2003, p.5) que considera “um conjunto de técnicas de
exploração de documentos, que procura identificar os principais conceitos ou temas
abordados em um determinado texto”.
A coleta dos dados foi realizada como uso de procedimentos organizados com
base no respeito aos critérios éticos e de sigilo das informações coletadas:
questionários direcionados aos professores que aceitaram de livre vontade participar
da pesquisa, visando coletar dados acerca do seu entendimento do trabalho dentro
da perspectiva da gestão democrática e participativa.
Os

questionários

foram

entregues

diretamente

as

professoras,

que

permaneceram em torno de 20 minutos com os mesmos. Com a coordenadora e a

diretora da escola foi realizada “uma conversa”, onde pude discutir questões
pertinentes a pesquisa que colaboraram para a construção e o resultado deste
trabalho.
A análise dos dados ocorreu a partir das respostas coletadas. As respostas
foram transcritas na íntegra e os questionários tiveram suas respostas compiladas de
acordo com cada questão. Cabe ressaltar que, atendendo aos critérios éticos a
identidade dos sujeitos foi preservada e a citação das falas foi identificada pela palavra
professor e as primeiras letras do alfabeto, ou seja, A, B e C.
Gestão democrática na Educação Infantil a partir da escuta dos sujeitos do
contexto pesquisado
Conforme Winterhalter (2014, p. 73), o município de Santa Maria - RS tem 23
Escolas

públicas

de

Educação

Infantil

em

funcionamento,

20

mantidas

exclusivamente pela Prefeitura Municipal e 3 de modo conveniado. A impossibilidade
de investigar todas fez com que houvesse escolha aleatória por uma, a primeira escola
de Educação Infantil de Santa Maria - RS, fundada em 1957, ou seja, a escola
Municipal de Educação Infantil Darcy Vargas. A escola atende crianças de seis meses
à cinco anos de idade, crianças em sua maioria provenientes de famílias da região
Norte de Santa Maria / RS.
Analisando o Projeto Político da escola, constatou-se que sua fundação se deu
através da participação de Alcides Roth e comissão municipal da Legião Brasileira de
Assistência1. Atualmente a escola atende 178 crianças, de 1 a 5 anos de idade em
turno integral, das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira em 9 turmas divididas em
Berçário e Maternal. A escola conta com o apoio financeiro do município, mas segundo
sua diretora algumas mobilizações orçamentárias, como a venda de rifas e doações
da comunidade, são necessárias a manutenção da escola.
A escola conta com a colaboração de 10 professoras, uma coordenadora e uma
diretora, todas com formação em Pedagogia e pós-graduação na área da educação,
e ainda uma Educadora Especial, responsável pelo apoio às educadoras e crianças

LBA – Legião Brasileira de Assistência – Fundada inicialmente para prestar auxílio às famílias dos
soldados enviados à 2ª Guerra Mundial. Com o fim da guerra, continuou a existir para ajudar famílias
carentes, foi extinta em 1995.
1

com necessidades educacionais, além de funcionários de apoio responsáveis pela
limpeza e alimentação.
As questões que compunham os questionários abarcaram questões gerais, tais
como: tempo de docência na educação infantil; porque da escolha da profissão de
professor de educação infantil; qual o papel da educação infantil; quais as questões
que considera importante para fundamentar o planejamento; você se considera sujeito
participante das tomadas de decisões de sua escola; entre outras.
Relacionado ao tempo de docência na educação infantil, pude aferir que este
varia de 3 a 17 anos, sendo que para uma das professoras, o tempo de docência é
superior a 25 anos, estando esta já trabalhando em sua segunda matrícula, atuando
na EMEI Darcy Vargas a 14 anos.
Foi possível constatar que para as três professoras a escolha da profissão de
professor de educação infantil se deve ao fato, de gostarem de crianças e segundo
uma das professoras “por gostar do contato com crianças pequenas, por gostar de
participar dos momentos de descoberta dessas crianças, pela oportunidade de
ensinar e aprender diariamente (professora A).
É importante lembrar que outros fatores estão vinculados a esta profissão, entre
eles, a convivência familiar das crianças, desvalorização docente, colegas
descontentes com a profissão, escolas sem estruturas para atender às necessidades
de desenvolvimento infantil entre outros.
Por isso o gosto ou inclinações por crianças pequenas não deve ser o único fator
a estar envolvido nessa escolha. O trabalho de ser professor é complexo e, teóricos
afirmam que, apesar das satisfações serem imensas, ser professor é viver uma vida
dedicada a uma missão quase impossível (EGGLESTON, 1992). No vasto conjunto
de constrangimentos sociais, figuram aspectos tão diversos como a história individual,
a inserção social, as propriedades estruturais das condições de emprego, o contexto
sociopolítico (CHAPOULIE, 1987), avaliação constante, as pressões da opinião
pública, dos colegas de profissão, dos pais e dos próprios alunos.
A diretora da escola ao ser questionada a respeito, afirma: “por gostar de
trabalhar com crianças pequenas, já que a educação infantil é a base da educação”.
Ao eleger trabalhar como professor, a pessoa deve estar consciente do ato que
está aceitando, pois, o trabalho como professor significa assumir um papel de
responsabilidade social próprio da profissão. Para as professoras e para a diretora da

escola educação é considerada um importante aliada para a resolução de questões
sociais pertinentes em um mundo contemporâneo. É importante observar que estas
professoras estão, em princípio, conscientes das suas escolhas, tanto da profissão de
professor como da importância da educação para a sociedade.
Considero estas respostas positivas, pois o professor ao se identificar com a
profissão de professor estabelece relações favoráveis em sala de aula, como afirma
Paulo Freire (1997), para ser professor é preciso gostar do que se faz. Ao trabalhar
como professor devemos estar conscientes deste ato, pois isso significa assumir um
papel de responsabilidade social próprio da profissão.
Outra questão discutida no questionário foi qual o papel da educação infantil?
Diante desta pergunta a professora “A” e a diretora comentam:
Professora A: “Considero a educação Infantil o período mais importante da
vida das crianças. Pois é aqui que elas irão fazer suas primeiras descobertas,
terão suas primeiras impressões, que serão a base para toda a vida, não só
dentro da escola como também no seu dia-a-dia fora da escola”.
Diretora: “a base de tudo”

É interessante destacar que todas as entrevistadas consideram a escola de
educação infantil importante para a educação das crianças como a base para toda a
educação e acreditam que o seu trabalho para a constituição destes sujeitos é
fundamental na constituição de cidadão críticos e atuantes na sociedade.
A gestão democrática na percepção das educadoras e gestora do contexto
pesquisado
A gestão democrática do ensino público foi regulamentada pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional de 1996 – Lei nº 9394/96, no art 3º, inciso VIII, e art.
14 e 15:
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da
legislação dos sistemas de ensino;
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e
conforme os seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas
de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia

pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas
gerais de direito financeiro público (BRASIL, 1996).

A Lei nº. 11.695, de 10 de dezembro de 2001, no Estado do Rio Grande do Sul
em seus artigos. 1º, 2º e 3º faz ressalvas relacionadas à gestão democrática nas
instituições do Ensino Público:
Art. 1º - A gestão democrática do ensino público, princípio inscrito no artigo
206, inciso VI da Constituição Federal e no artigo 197, inciso VI da
Constituição do Estado, será exercida na forma desta lei, com vista à
observância dos seguintes preceitos:
I - autonomia dos estabelecimentos de ensino na gestão administrativa,
financeira e pedagógica;
II - livre organização dos segmentos da comunidade escolar;
III - participação dos segmentos da comunidade escolar nos processos
decisórios e em órgãos colegiados;
IV - transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e
pedagógicos;
V - garantia da descentralização do processo educacional;
VI - valorização dos profissionais da educação;
VII - eficiência no uso dos recursos.
Art. 2º - Os estabelecimentos de ensino serão instituídos como órgãos
relativamente autônomos, dotados de autonomia na gestão administrativa,
financeira e pedagógica, em consonância com a legislação específica de
cada setor.
Art. 3º - Todo estabelecimento de ensino está sujeito à supervisão do
Governador e do Secretário de Estado da Educação, na forma prevista para
as entidades da Administração Indireta (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
2001).

Para discutir a questão da Gestão Democrática, cabe ressaltar alguns aspectos
que no decorrer de poucas décadas, se tornou presente em discussões relacionadas
a educação, bem como a representação de um avanço no sentido de qualidade da
educação, principalmente quando se fala em instituições de educação infantil.
No decorrer de todo o contexto histórico educacional, a sistematização das
práticas de organização e administração são apontadas por Sander (2005) como
manifestações que surgem no início do século 19, com a Revolução Industrial, quando
teorias da administração passaram a existir. Diante disto, considera-se que o campo
da administração na área da educação passa a ser estudada como profissão.
Luck ao definir gestão a descreve como:
[...] um processo de mobilização da competência e da energia de pessoas
coletivamente organizadas para que, por sua participação ativa e
competente, promovam a realização, o mais plenamente possível, dos
objetivos de sua unidade de trabalho, no caso, os objetivos educacionais
(2006. p. 21) [...] se assenta na mobilização dinâmica do elemento humano,
sua energia e talento, coletivamente organizado, como condição básica e
fundamental da qualidade do ensino e da transformação da própria identidade
das escolas, dos sistemas de ensino e da educação brasileira” (2011, p. 25).

A autora percebe a gestão como resultado de um novo entendimento em relação
às organizações com a relevância e consideração do todo em relação às partes e
destas entre si. E afirma, que a gestão aparece como superação das limitações do
conceito de administração, como uma mudança de paradigma e orienta-se pelo
reconhecimento da importância da participação nas decisões sobre orientação,
organização e planejamento do trabalho, assim como de seu processo de
implementação.
Para que a gestão se efetive, é necessário que o grupo escolar que a compõe
esteja organizado, este grupo composto de funcionários, professores, alunos e pais
quando organizado é possível definir clara e objetivamente estratégias educacionais
relacionados à escola concretizando a gestão democrática.
Em questão apresentada inicialmente para as professoras, mas que para a
equipe diretiva foi referenciada antes de apresentar a questão propriamente dita foi:
se consideravam sujeito participante das tomadas de decisões de sua escola?
Diante desta questão percebi o quanto a escola considera importante a
participação da comunidade nas tomadas de decisões e o quanto a diretora da escola
“escuta” sua comunidade, saliento que o escutar aqui em destaque é no sentido do
parar e olhar “olho no olho” do outro, como narrou a diretora e é isto que dá sentido a
tudo que é feito na escola, para o bem maior que é a educação de qualidade para
todas as crianças.
Compactuo com Libâneo que defini a “necessidade de combinar a ênfase sobre
as relações humanas e sobre a participação das decisões com as ações efetivas para
atingir com êxito os objetivos específicos da escola” (2007).
Na fala da diretora da escola, a participação e o apoio de toda a comunidade,
possibilita que objetivos em favor da escola possam ser alcançados, segundo suas
palavras: “sozinha eu não consigo nada, aprendi a pedir ajuda para as pessoas”,
percebemos que a gestão democrática acontece.
Sabe-se que a Gestão abarca funções pedagógicas, administrativas e funções
sociais, e quando a equipe toda participa na atuação e são responsáveis em alcançar
os objetivos almejados para a escola a gestão democrática acontece. Na instituição,
quando a democracia acontece todos os envolvidos são responsáveis nas tomadas
das decisões, em conjunto discutem, escutam, opinam, sempre buscando o bem
maior que é a qualidade na educação das crianças.

A diretora relata que não é só no sentido de conquistas financeiras que a gestão
acontece, é no bem-estar de todos os sujeitos atuantes ou não na escola que a
parceria se faz presente, como em um relato feito por ela onde contou com a parceria
de uma mãe para tornar o ambiente bonito e agradável aos olhos quando conseguiu
uma “folhagem que enfeitou nossa escola”, são em gestos singelos que a parceria
escola/comunidade acontece.
Para as professoras a gestão possibilita a participação de tomadas de decisões,
bem como orienta as questões pedagógicas pertinentes ao dia a dia em sala. Neste
sentido, a coordenação pedagógica mostra-se entre outras coisas uma parceira,
colaborando nas questões burocráticas pertinentes a sua função bem como nas
questões pedagógicas, relacionadas principalmente em orientações as professoras
enriquecendo e qualificando as propostas de trabalho das professoras frente as
crianças.
A democratização dos processos de gestão da escola baseada na LDB 9.394/96
aponta a necessidade da ação coletiva compartilhada. “A descentralização dos
processos de organização e tomada de decisões em educação e a consequente
construção da autonomia da escola demandam o desenvolvimento de espírito de
equipe e noção de gestão compartilhada nas instituições de ensino, em todos os
níveis” (p. 97).
Considero que a gestão escolar democrática está presente e acontece
efetivamente dentro da escola, pois há o envolvimento de todos em todas as
extensões do processo em tomadas de decisões. Vale ressaltar que em muitos
documentos escolares a participação da comunidade na gestão escolar é presente
em muitos documentos, mas que na prática isso não se vivencia, mas na escola
pesquisada a gestão é de fato vivenciada.
Outra questão apresentada para as entrevistadas sobre o que consideram mais
importante no momento de elaborar o planejamento. Todas as entrevistadas
consideram o interesse das crianças como o principal elemento.
A metodologia utilizada pela escola Darcy Vargas é a de projetos, por acreditar
no desenvolvimento integral da criança e contemplar as diferentes linguagens. A
escola leva em consideração os interesses das crianças, promovendo uma interação
entre conhecimento científico e as dúvidas que surgem na formação do conhecimento.
Segundo Barbosa (2008):

A pedagogia de projetos é uma possibilidade interessante em termos de
organização pedagógica, porque, entre outros fatores, contempla uma visão
multifacetada dos conhecimentos e das informações. Todo projeto é um
processo criativo para alunos e professores, possibilitando o estabelecimento
de ricas relações entre ensino e aprendizagem, que certamente não passa
por superposição de atividades. (pg. 53).

Nessa metodologia o objetivo é refletido na importância do professor como
mediador no processo de aprendizagem, vinculando teoria com a prática,
fundamentando conhecimentos a serem trabalhados na prática de sala de aula,
sempre na perspectiva dos interesses das crianças proporcionando uma relação de
troca de conhecimentos entre o professor e a criança.
A coordenação pedagógica da escola atua como colaboradora para auxiliar na
construção de propostas do interesse das crianças, caracterizando assim uma
parceria entre professores, coordenadores e equipe diretiva. A gestão e coordenação
pedagógica subsidiam as educadoras tanto nos aspectos pedagógicos quanto em
relação as políticas públicas. Logo, é importante refletir como ocorrem os processos
de formação continuada, cuja carga horária é prevista na atual LDB. Neste enfoque,
cabe destacar que:
[...] a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos
ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexibilidade crítica
sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade
pessoal”. (Nóvoa, 1995; p.25).

Na escola em que este estudo foi desenvolvido observamos que as professoras
em sua maioria jovens, permanecem na escola em torno de 40h, no entanto o nível
de formação destas professoras é em Pedagogia ou Educação Especial, e
excetuando uma professora as demais possuem pós-graduação na área da educação.
O que demonstra um comprometimento com a educação infantil.
Portanto, entre os desafios postos à gestão, estão os relacionados à formação
de professores, os quais são recorrentes e no que tange a formação de professores
da educação infantil este se torna inquietante, principalmente em questões
relacionadas à própria indefinição de papéis destes profissionais. Para Kishimoto:
Desde tempos passados, acumulam-se os problemas na formação em
decorrência da pouca clareza do perfil profissional desejado nos cursos de
formação propostos. As contradições aparecem nos cursos amorfos, que não
respeitam a especificidade da educação infantil. (2002, p. 107)

Sabe-se que a primeira menção de atendimento à infância no Brasil foi
influenciada pela perspectiva assistencialista, inspirada em movimentos iniciados na
Europa entre os séculos XVIII e XIX. Segundo Arce (2002), fazendo alusão a dois
pioneiros em reflexões relacionadas a educação da criança pequena – Froebel e
Pestalozzi – em que delegam a família, especialmente a mãe, a educação e cuidado
da criança pequena. Micarello (2011) explana:
Diante das restrições a que se viam submetidas pela sociedade brasileira em
fins do século XIX e início do século XX, as mulheres encontraram no
magistério uma alternativa possível para o ingresso no espaço público e a
conquista de alguma independência. Entretanto, esse ingresso não se deu
em igualdade de condições com os homens que ali se encontravam.Como a
“missão” da mulher na esfera privada, para as quais seria naturalmente
habilitada, o trabalho da mulher/professora passa a ser identificado como
vocação, o que contribui para um esvaziamento do caráter profissional das
funções por ela exercidas (p. 215)

Estudo divulgado recentemente sobre professores no Brasil (Gatti & Barreto,
2009 apud Vieira, 2010) mostrou que, no âmbito da educação básica, a educação
infantil concentra os professores mais jovens, mulheres, não brancas, com menor
escolaridade, que recebem os menores salários e executam jornadas de trabalho
diárias e semanais mais extensas.
Considerações
Pesquisar sobre o tema é importante para que os profissionais ligados a
educação infantil possam entender as políticas públicas e suas influencias nas
instituições de educação infantil. Mas, o resultado deste trabalho não pretende
finalizar os estudos sobre o tema, porém, colaborar e incentivar outras pesquisas na
área e que possam inquietar os profissionais envolvidos e comprometidos com a
educação de qualidade dentro de instituições educacionais que englobam a primeira
etapa da educação básica.
Esta investigação a certa da Gestão da Educação Infantil em uma instituição de
educação infantil no município de Santa Maria, permitiu compreender, por meio do
modelo da Gestão Educacional da Educação Infantil englobando sua história bem
como suas políticas públicas e educacionais que a envolveram.
Neste sentido, proporcionou a compreensão de como a concepção de infância
no transcorrer da história foi se modificando, possibilitando a sua valorização e
transformação no sentido de melhorias na qualidade da educação, ampliação ao

acesso a instituições de educação e a qualificação dos profissionais envolvidos nesta
primeira etapa da educação básica.
Esta pesquisa monográfica buscou, na EMEI Darcy Vargas, escola municipal de
educação infantil do município de Santa Maria, RS, qual a concepção que professoras,
coordenadora e diretora atribuem o seu trabalho na perspectiva de gestão escolar
democrática. Para tanto, as questões dessa pesquisa, proporcionou construir
conhecimentos referentes à gestão escolar bem como a importância deste trabalho
para a qualidade da educação infantil na primeira etapa da educação básica.
As professoras, a coordenadora e a diretora demonstram nas suas falas, o gosto
pela profissão que escolheram, efetivando e qualificando o trabalho, considero a fala
de Libâneo ao definir que [...] ser professor, ser professora é um privilégio. É cuidar
da humanização e da dignidade das pessoas (2001), e é diante de tais observações
nesta pesquisa que considero a escola alicerçada e comprometida com a educação
das crianças que ali estão inseridas.
Através dos discursos das professoras, e equipe diretiva da Escola Darcy
Vargas, é possível destacar que consideram de modo geral, a gestão escolar da sua
escola como democrática e ela se efetiva quando todos têm a oportunidade de
participar de todos os assuntos que abrangem a escola.
Neste sentido a diretora relata que toda a comunidade escolar é participativa e
sempre pode contar com a parceria dos pais para conquistas que favorecem a
qualidade da educação das crianças, mas que isto não é tarefa fácil, ela é conquistada
através da confiança que dedica a cada pessoa que trabalha através de uma gestão
que sempre coloca as claras todos os fatos e acontecimentos que permeiam a gestão.
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SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO: INTERLOCUÇÕES ENTRE POLÍTICAS
PÚBLICAS E EDUCAÇÃO INFANTIL
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Daiane Lanes de Souza2
Marilene Gabriel Dalla Corte3
Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
Resumo
Este trabalho conta com apoio do Programa Observatório da Educação (OBEDUC/ELOS), da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil e trata sobre a atuação
e o papel dos órgãos que compõem os municípios que possuem um sistema próprio, a fim de perceber
sua organização e gestão da educação através das políticas públicas educacionais para a educação
infantil. Tem como objetivo compreender o papel dos Conselhos Municipais de Educação e Secretarias
Municipais de Educação em um Sistema Municipal de Ensino e suas interlocuções com as políticas
públicas para a Educação Infantil. Se caracteriza metodologicamente pela pesquisa do tipo documental
e bibliográfica, utilizando-se dos documentos legais e referências bibliográficas acerca da organização
dos Conselhos Municipais de Educação e das políticas públicas que constituem a Educação Infantil
como primeira etapa de ensino da Educação Básica. Para subsidiar o referencial teórico são utilizados
autores como Bordignon (2009) tratando sobre a gestão da educação no município através dos
Sistemas Municipais de Ensino, Conselhos Municipais de Educação e planos sobre os sistemas; Cury
(2006) sobre as funções e fundamentos dos Conselhos de Educação e Reis (2013) acerca das
inserções e vivências cotidianas na Educação Infantil. A partir do olhar no papel dos Conselhos e das
Secretarias de Educação, torna-se possível compreender dos processos de gestão das políticas
públicas que constituem um Sistema de Ensino, a fim de identificar os mecanismos que articulam tais
instâncias macro e micro dentro de um município.
Palavras-chave: Sistema Municipal de Educação. Conselho Municipal de Educação. Políticas
Públicas. Educação Infantil.

INTRODUÇÃO
O trabalho apresenta discussões sobre o papel dos Conselhos Municipais de
Educação e das Secretarias Municipais de Educação, no sentido de entender como
estão organizados para atender e pensar na Educação Infantil.
A definição do que cabe a cada esfera de poder federado com vistas à garantia
do direito à Educação Básica no País, está sendo marcada pela defesa da
institucionalização de sistemas de ensino, sendo esta condição para o exercício da
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autonomia por cada ente federado, possibilitando o regime de colaboração entre a
União, os estados e os municípios.
O conceito de sistema, como terminologia que passa a ser incorporada no campo
educacional, aponta um aglomerado de atividades ordenadas sob normas próprias,
portanto, autônomas, também comuns a todas as suas instâncias. Partindo desse
entendimento, levamos em conta o conceito criado por Saviani (1999, p. 120),
considerando que um sistema de ensino significa “[...] uma ordenação articulada dos
vários elementos necessários à consecução dos objetivos educacionais preconizados
para a população à qual se destina. Supõe, portanto, o planejamento”.
Segundo a Lei de Diretrizes de Bases da educação Nacional, Lei nº 9.394/96, a
partir do estabelecimento da caracterização para os níveis em que os sistemas serão
organizados (Federal, Estadual e Municipal), se dão pelo marco legal, reconhece o
papel dos sistemas de ensino como mecanismo para assegurar às unidades escolares
públicas de educação básica em cada administração, possibilitando progressivos
graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira
(BRASIL,1996). O município pode decidir entre as três possibilidades, nas quais
sejam: a) instituir o próprio sistema de ensino; b) integrar-se ao sistema estadual de
ensino; c) compor com o estado, no âmbito de seu território, um sistema único de
educação básica.
Os estudos sobre a gestão da educação pública no Brasil apontam que os
sistemas municipais de ensino podem ser entendidos como a opção dos municípios
em assumir a autonomia em relação à sua Política Educacional, tendo como
pressuposto a participação de representantes dos segmentos sociais nas instâncias
legitimamente instituídas no âmbito da gestão da educação municipal (WERLE, 2006;
SARMENTO, 2005; FERREIRA, 2001). Nada obstante do apreender das
possibilidades de descentralização das políticas educacionais no âmbito do poder
local que ainda se confronta com obstáculos de caráter histórico, político e cultural
(SAVIANI, 1999; KRAWCZYK, 1999).
A partir desses conceitos apresentados, focamos o olhar para a Educação
Infantil, responsabilidade prioritária do município segundo o Artigo 211 da Carta
Magna (BRASIL, 1988), pois deve: “Proporcionar a oferta de Educação Infantil (e de
ensino fundamental), constitui sua função própria. Não quer isto dizer que deva fazê-

lo sozinho. Os outros entes federados têm o dever de exercer a função supletiva no
que toca a esta etapa da educação básica”.
Para Wolgran Junqueira Ferreira (1989, p. 430): “Desde que a União e os
Estados prestem realmente cooperação técnica e financeira, devem os Municípios
manter programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. Caso contrário,
não, pois suas rendas não são suficientes para tanto”. Sem o apoio da União e dos
Estados, o Município poderá enfrentar grandes problemas econômicos que afetarão
as instituições escolares que atendem ao público infantil. O que torna inviável a
adequação na Lei de Diretrizes de Bases da educação Nacional, Lei nº 9.394/96, pela
Lei nº 12.796, de 13 de abril de 2013, para dispor sobre a formação dos profissionais
da educação e dar outras providências. Além disso, o ponto chave da questão é no
Artigo 4º dessa alteração que trata da Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.
Assim sendo, por objetivo geral definimos “compreender o papel dos Conselhos
Municipais de Educação e Secretarias Municipais de Educação em um Sistema
Municipal de Ensino e suas interlocuções com as políticas públicas para a Educação
Infantil”. Para entendermos essas articulações e interlocuções alusivas às políticas
públicas e indicadores da Educação Infantil, delineamos os seguintes objetivos
específicos: identificar as principais políticas públicas subjacentes ao contexto da
Educação Infantil no Brasil; reconhecer as funções dos Conselhos Municipais de
Educação e das Secretarias Municipais de Educação em um Sistema Municipal de
Ensino.
Como metodologia da pesquisa, realizou-se um estudo bibliográfico e
documental para estudar o contexto histórico do Sistema Municipal de Ensino (SME)
e a criação dos Conselhos Municipais de Educação (CME), no sentido de identificar
principais fatores que interferiram e interferem nos papéis que os Conselhos e
Secretarias desempenham, através das interlocuções com as políticas públicas e a
Educação Infantil nas instâncias municipais.
O trabalho que está pautado em uma pesquisa bibliográfica e análise de
documentos alusivos à legislação educacional, constitui-se em um conjunto de dados
qualitativos. Para Minayo (2010), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.
Para esclarecer sobre a pesquisa bibliográfica, é importante ressaltarmos que
“[...] a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos
científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 2002, p. 32). Para Gil (2007, p. 44), os
exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa “[...] são sobre investigações
sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca
de um problema”.
Para tanto, como principais bibliografias pesquisadas sobre a temática da
infância, destacamos Corazza (2002) com enfoque à infância e educação; Kramer
(2003) com infância, educação e direitos humanos, fazendo alusão às perspectivas
políticas em relação à Educação Infantil. Também, utilizamos os referenciais de
Kuhlmann Jr. (1998) que aborda elementos históricos da infância e da Educação
Infantil, assim como Leite Filho (2001) que propõe reflexões sobre uma Educação
Infantil cidadã. Em questões políticas para a Educação Infantil Kramer (1995)
contempla um apanhado geral da política pré-escolar no Brasil e Rizzo (2003)
direciona as discussões para concepções de currículo, estrutura e funcionamento das
instituições de Educação Infantil.
Pela coleta de dados dos documentos legais, a análise documental constituiu-se
em uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando
informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema
ou problema (LUDKE & ANDRÉ, 1986).
A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica,
não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográ- fica utiliza fontes
constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e
artigos científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre
a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como:
tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas,
filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de
programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32).

Utilizamos os documentos legais que regem a educação brasileira, em especial
ênfase a Educação Infantil e conexões com a obrigatoriedade a partir dos quatro anos.
Além desses instrumentos, também foi pautado definir os conceitos de Educação
Infantil, Sistema Municipal de Ensino e seus órgãos subjacentes.

O PAPEL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A criação dos Sistemas Municipais de Ensino contribuiu para articular e organizar
um conjunto de instituições e normas, formando um todo sinérgico. As normas
constituem o elemento articulador, organizador, que estabelece a coerência da ação
de cada parte no todo em vista de sua finalidade (BORDIGNON, 2009). O sistema
municipal de educação requer um projeto municipal de educação para ser criado, pois
não pode ser simplesmente uma lei que irá institui-lo em uma cidade que não possui
sistema. Mas por que Sistema? O Sistema é criado, através de um processo político
para a construção da democracia e do regime federativo, almejando a autonomia
necessária. E para isso, é necessário que todos os órgãos estejam trabalhando pelo
mesmo bem comum. O Sistema possui um caráter de afirmação de princípios e
valores mais permanentes na construção da cidadania e da sociedade que se deseja
no projeto municipal de educação.
O Conselho Municipal de Educação faz parte desse sistema e garante nas suas
especificidades o direito constitucional da cidadania, pois ingressa no âmbito do
interesse público para o direito a educação de qualidade e da gestão democrática. As
condições de funcionamento do conselho indicam o quanto ele é autônomo e tem sua
importância na gestão do Sistema de Ensino. Segundo Bordignon (2009, p. 80): “[...]
é essencial que o conselho tenha normas claras definindo suas competências
próprias, seu espaço de poder. Dentre elas, destaca-se a de elaborar seu próprio
regimento, nos termos e limites da lei de criação”. Cabe ao CME estabelecer as
normas de funcionamento do Sistema Municipal de Educação com autonomia,
especialmente as instituições de educação, ou seja, as escolas municipais.
A Secretaria Municipal de Educação (SMED) é o órgão próprio do sistema
municipal de ensino para planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as
atividades de ensino a cargo do Poder Público Municipal no âmbito da educação
básica. Tal função é exercida por uma equipe técnica de quadro pessoal próprio. A
partir de montada essa equipe, as ações da SMED se darão pela gestão democrática,
produtividade, racionalidade sistêmica e autonomia das unidades de ensino,
priorizando a descentralização das decisões pedagógicas, administrativas e
financeiras.
As Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) tem a responsabilidade de
realizar ações da gestão escolar alusivas as práticas administrativo, pedagógicas e

financeira votadas para atender as necessidades e demandas educacionais de
crianças de zero a cinco anos. Estas ações estão diretamente interligadas às práticas
educativas cotidianas traduzidas nas formas de compreensão do que é ensino e
aprendizagem das crianças, nas questões que dizem respeito às interações sociais e
individuais, adaptação, o brincar, aspectos cognitivos, entre outras rotinas que
envolvem as o tripé brincar, cuidar e educar. Pensando nisso, as unidades de ensino
da rede pública municipal de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, terá a
função de elaborarão periodicamente de sua proposta pedagógica dentro dos
parâmetros da política educacional do Município e de progressivos graus de
autonomia, conforme o seu desenvolvimento, e contarão com um regimento escolar
aprovado pela Secretaria Municipal de Educação e pelo Conselho Municipal de
Educação.
A partir de como as escolas estão se organizando para atender a nova demanda
de crianças, em termos de estruturas físicas e recursos humanos (professores
capacitados), poderemos compreender de que forma essas mudanças contribuíram
para a organização e ações dos gestores no âmbito escolar, e como a Lei nº 12.796/13
é compreendida pelo CME sendo este um órgão que desempenhará um papel
fundamental para o cumprimento da mesma junto a Secretaria Municipal de
Educação, “[...] esta deve alcançar a escola e seus agentes e, num movimento de ida
e volta, procurar apreender como as ideias se materializam em ações, traduzindo-se,
ou não, na gestão educacional e escolar.” (VIEIRA, 2007, p. 58).
POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica brasileira, tem passado
nas últimas décadas por diversas reformulações, perpassando modificações na faixa
etária que atende e na obrigatoriedade do ensino. As políticas públicas, as diretrizes
curriculares e os sistemas de ensino estão fortemente carregados de sentidos sociais
e políticos, que induzem os alunos e professores no pensar, agir, assim como nas
práticas pedagógicas organizacionais e curriculares.
Desde a promulgação da LDBN atual a Educação Infantil passa a ser vista como
efetivamente uma etapa da educação, tornando-se obrigatória a partir da sanção da
Lei 12.793, de 04 de abril de 2013 (BRASIL, 2013).

Para os objetivos e a organização da gestão na escola, a Lei de Diretrizes e
Bases (1996) se faz importante para todos os fatores que compõem uma escola. Se
pensarmos em uma organização, operacionalização da escola que funciona bem
poderá influir no bom desempenho do professor em sala de aula, auxiliando para que
seus alunos tenham o ensino e aprendizagens bem-sucedidas.
Mas a Lei 12.796/2013 aponta em um de seus itens que é obrigatório a matricula
das crianças nos dois últimos anos da Educação Infantil, nos fazendo pensar que
primeiramente esta lei foi recentemente criada e que a educação das crianças antes
da LDB era única e exclusivamente da família, pois no convívio do lar era onde a
criança poderia interagir e construir suas relações sociais, aprendendo regras e
tradições dentro do círculo familiar. Com esta lei, surgiram aspectos positivos para
famílias mais humildes e aspectos negativos quanto a isso, pois as crianças mais
carentes são penalizadas por isso. Segundo o Censo Escolar de 2010 do Instituto
nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2010),
evidencia em seus resultados o tamanho do desafio e a necessidade de um grande
empenho por parte das políticas sociais para aumentar a taxa de atendimento das
crianças de zero a cinco anos e onze meses. Os dados do censo escolar do INEP
demonstram que, em relação às matrículas iniciais neste ano de 2010, 51.549.889
crianças, jovens e adultos foram matriculados nas etapas da Educação Básica. Cerca
de 1.030.563 de matrículas a menos do que no ano anterior, representado na
porcentagem de 2% de matrículas que não foram realizadas. Na Educação Infantil, os
dados apontam que 6.756.698 crianças de 0 a 6 anos estiveram matriculadas, cerca
de 0,08% menor que o ano 2009 (INEP, 2010).
Este processo de [re]estruturação das práticas escolares influenciam tanto os
aspectos estruturais da educação infantil (como o aumento no número de vagas em
função da demanda) quanto àqueles que concerne propriamente a qualidade da
educação que é ofertada neste momento, perpassando pela formação inicial dos
profissionais que terão suas práticas escolares em instituições que ofertam educação
infantil e pela avaliação da aprendizagem dos educandos.
Para tanto, buscou-se compreender como a obrigatoriedade na Educação
Infantil vem efetivando um novo olhar político-pedagógico nesta etapa de ensino,
baseado nos dados estatísticos educacionais e nos documentos legais que legitimam
essa etapa de ensino.

EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTEXTOS E PROCESSOS
A Constituição Federal de 1988 já garantia como direito a crianças de zero a seis
anos de idade a educação de qualidade. Ou seja, no seu art. 206, se afirmam os
princípios em que o ensino deve ser ministrado (contido no inciso VII, que aponta a
“garantia de padrão de qualidade”), como um dos norteadores também para as
instituições de Educação Infantil (BRASIL, 1988). Desta forma, com base neste artigo
percebe-se que, no plano legal, a oferta da Educação Infantil não deve ser uma
obrigação do Estado, apenas, mas necessita ser oferecida com qualidade (CORRÊIA,
2001). Ou seja, a ampliação da demanda e da oferta para a Educação Infantil modifica,
entre outros fatores, a qualidade da educação ofertada. A qualidade na educação
objetiva uma formação sólida, crítica, criativa, ética e solidária, em sintonia com as
políticas públicas de inclusão, de resgate social e do mundo do trabalho (BRASIL,
2013a).
Em 1889 inaugura-se a primeira creche do Estado, a Creche da Companhia de
Fiação e Tecidos Corcovado, no Rio de Janeiro, que atendia aos filhos de operários.
Homens lutavam por melhores condições de trabalho, e mulheres por um espaço onde
pudessem deixar seus filhos enquanto trabalhavam (KULHMANN JR, 1998). Nesta
época, não havia um conceito bem definido sobre as especificidades da criança, e a
mesma era “[...] concebida como um objeto descartável, sem valor intrínseco de ser
humano” (RIZZO, 2003, p. 37). Fatores como o alto índice de mortalidade infantil, a
desnutrição generalizada e o número significativo de acidentes domésticos, fizeram
com que alguns setores da sociedade, dentre eles os religiosos, os empresários e
educadores, começassem a pensar em um espaço de cuidados da criança fora do
âmbito familiar. Com esta preocupação, traduzida como “[...] problema, que a criança
começou a ser vista pela sociedade, e com um sentimento filantrópico, caritativo,
assistencial é que começou a ser atendida fora da família” (DIDONET, 2001, p. 13).
A Educação Infantil começa a se firmar “[...] como porta de entrada da educação
básica, direito da criança e opção da família” (GOMES, 2009, p. 55). É importante
ressaltar que, mesmo sendo considerada, hoje, como um direito da criança, e que a
própria LDBN ressalta que a matrícula na pré-escola é dever da família, a discussão
proposta por Gomes “como opção” nos remete a importância da Educação Infantil na
concepção de educação da sociedade. Quando a educação passa a assumir caráter
de obrigatoriedade, compreendida como um direito público e subjetivo e não como

dever, significa que ela está agindo no cerne da sociedade, proporcionando às
famílias reflexão acerca da importância deste ensino para o processo de
desenvolvimento bio-psico-social das crianças. Assim, a vinculação das escolas de
Educação Infantil ao sistema educacional “[...] representa uma conquista do ponto de
vista da superação de uma situação administrativa que mantinha um segmento de
instituições educacionais específico para os pobres [...]” (KUHLMANN JR., 1999, p.
55).
Desse modo, uma forma interessante para pensar a qualidade no atendimento
à criança relaciona-se à ideia de garantia e efetivação de seus direitos, já consagrados
universalmente e, do ponto de vista legal, a qualidade da educação pode ser
considerada como uma das maiores preocupações da sociedade na atualidade. De
acordo com o documento “Educação de Qualidade para Todos” (UNESCO, 2007), ao
nos referirmos à qualidade da educação não dispomos de um conceito único, trata-se
de um conceito com grande diversidade de significados, porque implica um juízo de
valor concernente ao tipo de educação que se queira para formar um ideal de pessoa
e sociedade.
A educação possui um papel fundamental e tem um valor social reconhecido que
ainda encontra grandes desafios para melhorar no Brasil. A discussão sobre os
desafios enfrentados, para melhorar a qualidade do ensino e as políticas que
orquestram a educação brasileira, será sempre um tema constante enquanto
encontrarmos muitas dificuldades na educação. Assim sendo, o Estado e seus órgãos
de governo traçam metas, elaboram planos e projetos com o intuito de promover
novas metodologias e superar concepções pedagógicas tradicionais. Muitas escolas
fazem sua parte discutindo essas metas e planos, fazendo adaptações, atualizações
ou novos currículos que atendam as demandas com o intuito melhorar o que é
primordial no processo ensino e aprendizagem.
Para tanto, recentemente, a Educação Infantil passou por uma reformulação em
sua estrutura legal, a partir da Emenda Constitucional 59 (EC 59) e,
subsequentemente, pela Lei nº 12.796, de 04 de abril de 2013, que determina a
Educação Básica obrigatória e gratuita de matrícula de crianças de quatro a seis anos
para cursar a pré-escola, e altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional para dispor sobre a formação
dos profissionais da educação e dar outras providências. Essas mudanças implicam

diretamente nas ações legais sobre a universalização da oferta de vagas e da
ampliação da Educação Básica nas formas de organização e desenvolvimento da
Gestão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das referências teóricas e legais pesquisadas e discutidas, podemos
compreender o quão complexo se determina a forma em que estão organizados os
municípios. Para cada instância que possui um Sistema Municipal de Ensino, é
interessante atentarmos a maneira com que se conduzem as decisões, sendo essas,
uma característica que permite autonomia necessária para criar leis, parcerias com a
União e os Estados.
Em síntese, é possível afirmar que um SME, em processo efetivo de
institucionalização, implica um conjunto básico de elementos. Alguns desses
elementos constitutivos estão expressamente mencionados na legislação da
educação e outros decorrem de sua interpretação, mas, sobretudo, requerem um
Conselho Municipal de educação e uma Secretaria Municipal de Educação proativos
e bem estruturados, sendo que o primeiro se constitui propositor de políticas públicas
educacionais e o segundo executor das mesmas.
Gadotti (2000) afirma que os elementos constitutivos do Sistema de Educação
não perdem a sua especificidade, a sua individualidade e a sua autonomia. Eles
apenas se integram em um conjunto, em uma relação de partes e todo. Embora não
percam sua individualidade, as partes de um sistema acabam assumindo novos
significados em virtude de seu lugar no conjunto. Por outro lado, o conjunto (o sistema)
não é apenas a soma de suas partes. O todo e as partes de um sistema interagem de
tal forma que é impossível conhecer as partes sem conhecer o todo nem conhecer o
todo sem conhecer suas partes.
A existência formal desses elementos não é a garantia de um SME, ou seja,
mesmo que instituídos e funcionando de acordo com seus respectivos papéis, mas de
forma isolada, não configuram um Sistema de Educação efetivo.
A partir disto, a Educação Infantil é dever do Município atender, adequando-se
as mudanças da LDBN, que trata da obrigatoriedade das crianças de quatro anos irem
à escola, permitindo um avanço na Educação Infantil. Claro que sabemos que os
processos e tramitações demoram a acontecer. As escolas precisarão passar por

reformas estruturais, nomear mais profissionais qualificados para este desafio,
capacitar os professores que já estão atuando nesta escola, permitindo uma melhor
qualidade de ensino e aprendizagem. Claro que tudo isso só é possível, se houver um
trabalho em conjunto com os gestores escolares, a gestão municipal, Secretaria de
Educação e os Conselhos Municipais.
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ORIENTAÇÕES DOS ORGANISMOS MULTILATERAIS E DESENVOLVIMENTO
DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS ATRAVÉS DO INCENTIVO AO USO DAS
TICS
Karine Sefrin Speroni1
Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
RESUMO
Problematizando o campo das políticas públicas contemporâneas este artigo, sob forma de um ensaio,
discute sobre as influências/implicações dos organismos multilaterais nas políticas públicas
educacionais na América Latina, especialmente no Brasil com ênfase no desenvolvimento de
habilidades e competências e uso das Tecnologias de Informatização e Comunicação (TICs). Para
tanto se utiliza análise do documento do Banco Mundial resgatando programa de formação de
professores que empreende incentivo ao uso das tecnologias. Faz-se uma análise do documento do
Banco Mundial intitulado “Lo que el trabajo requiere de las escuelas (1992)”, de modo a problematizar
a ênfase dada nesse documento à articulação entre escolar e empresas especialmente no
desenvolvimento de habilidades e competências úteis ao mercado. Aspectos que são influenciadores
das políticas educacionais e especialmente do incentivo ao uso das tecnologias sob princípios e
ideologias do capital. Conclui-se que direcionamento do documento traça perfil das escolas de hoje
escolas do amanhã tendo como pilares gerencialismo e valores de mercado em detrimento de questões
éticas e valores humanos construídos historicamente em cada sociedade. Pontua-se necessidade de
pensar como as tecnologias podem ser empregadas na prática pedagógica como movimento de leitura
crítica do presente.
Palavras-chave: Organismos multilaterais, Banco Mundial, Habilidades e competências e tecnologias.

INTRODUÇÃO
Busca-se nesse artigo que versa sob os moldes de um ensaio teórico discutir
sobre as orientações dos organismos multilaterais na educação considerando que os
direcionamentos das políticas educacionais estão sendo pautados no incentivo ao
desenvolvimento de competências úteis à continuidade e manutenção do sistema
capitalista. Considera-se que o incentivo e orientações para o uso das Tecnologias de
Informatização e Comunicação (TICs) na prática pedagógica e, conseqüente,
disponibilização através de programas de formação continuada de professores, estão
relacionados diretamente às orientações do Banco Mundial. Nesse sentido, a
educação sob prisma de delineamentos desses organismos multilaterais, através de
políticas públicas contemporâneas, pode vir a tornar-se pilar essencial do processo
educacional incentivar o desenvolvimento de habilidades úteis ao mercado.
Para articular tal discussão realiza-se um corpus de análise a cerca do
documento do Banco Mundial “Lo que el trabajo requiere de las escuelas (1992)” e de
Mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação do Centro de Educação – UFSM. E-mail:
rosacosta@gmail.com .
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formações continuadas voltadas às TICs. Busca-se observar como o discurso do
Banco Mundial incide diretamente em programas de formação continuada de
professores no que tange investimento na aprendizagem e incentivo de
desenvolvimento de competências. Para embasar tal discussão utilizam-se os
seguintes autores: Mello (2005); Sguissardi (2006), Silva (2002), dentre outros.
Orientações de organismos internacionais financiadores e direcionamentos na
educação na contemporaneidade: o caso das tecnologias a serviço do
desenvolvimento de competências e habilidades úteis ao mercado
As delimitações de um projeto de sociabilidade ocidentalizada são articuladas de
forma mais intensa a partir da década de 1990 especialmente pelos organismos
internacionais. Tanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) quanto o Banco Mundial
(BM) e suas agências financiadoras vem desencadeando um processo de
consolidação de um bloco hegemônico mantenedor das estruturas do sistema
capitalista. Esse processo de hegemonia transcende a via financeira desencadeia
uma relação de subordinação aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento
que se torna historicamente devedores a esses organismos e submetidos a sua lógica
mercadológica.
As orientações e direcionamentos desses organismos multilaterais passam a ser
recorrentes no desencadeamento de políticas públicas voltadas à educação,
principalmente na América Latina (MELO, 2005). Pois ao receber os recursos
solicitados esses países ao mesmo tempo consentem as intervenções “sugeridas”
para serem beneficiados de forma financeira. A esse respeito Silva (2002, p. 6) ao
realizar uma análise acerca desse tema e implicâncias nas políticas públicas
Brasileiras nos alerta que:
[...] existe uma intervenção sistemática do Banco Mundial nas políticas e
estratégias de educação básica pública com o consentimento de governo
federal, de parte dos estaduais e das elites dirigentes nacionais, que se
subscreveram e alinharam ás políticas estabelecidas pelo modelo neoliberal
de desenvolvimento econômico, cumprindo os direitos sociais (SILVA, 2002,
p. 6).

Isso quer dizer que há intervenção, porém com consentimento. Ou seja, a
política de crédito do Banco Mundial que se expressa através de empréstimos de
modo convencional, também articula durante as negociações para concessão de
investimentos um direcionamento aos princípios empresariais. Nesse sentido, as

lógicas de mercado passam a ser um dos pilares das políticas públicas educacionais
(Silva, 2002) dos países devedores. Desencadeando efeitos nas concepções
educacionais as quais sob influências desses discursos tornam-se importantes para
continuidade do sistema capitalista que recentemente toma formas de capitalismo
“social”. È importante destacar que:
Esse transplante dos critérios econômicos e das leis de mercado para as
políticas educacionais vem sendo gradual, aproximando-se das estratégias
contidas na política neoliberal do Banco Mundial e do Fundo Monetário
Internacional, distanciadas da concepção da concepção da educação como
atividade humana e histórica que se define no conjunto das relações sociais,
no embate dos grupos e entre as classes sendo ela mesma forma específica
de relação social (FRIGOTO, 1999; ARROYO, 1999, p.131)

Os argumentos de Silva (2002) e dos autores citados indiretamente acima
podem ser reafirmados aos analisarmos os diagnósticos e publicações desenvolvidos
pelo Banco Mundial. Considerações as quais nos proporciona repensar os rumos que
estão sendo tomados desde década de noventa para educação nos países da
América Latina, como o caso do Brasil.
Incidindo diretamente no delineamento das políticas públicas educacionais dos
países devedores, o Banco Mundial, fazendo frente a essa nova concepção através
de suas publicações e negociações, delimita orientações específicas para melhoria
da educação através de ações de reforma necessárias à “escola do amanhã”. Os
principais documentos que indicam indiretamente a necessidade de reforma
educacional dos países devedores intitulam-se: El financiamiento de la educación en
los países en desarrollo: opciones de política (1986); Educación primaria (1992); Lo
que el trabajo requiere de las escuelas (1992); Prioridades y estrategias para la
educación – estudo sectorial del Banco Mundial (1995); La enseñanza superior: las
lecciones derivadas de la experiencia (1995); El Estado en un mundo en
transformación (1997).
No Brasil o processo de reforma educacional teve base implícita em tais
orientações, o que se pode observar nos desencadeamentos de políticas públicas
voltadas à educação básica. Sguissardi (2006) já nos alertou de que a ênfase desses
documentos se pauta no investimento no ensino básico sendo o ensino superior
relegado a um segundo plano. Silva (2002) ainda destaca que a ênfase desses
organismos é manter cada vez mais esses países subordinados de modo a explorálos conduzindo-os inclusive ao consumo de idéias. Pois se não há investimento na

pesquisa científica e Ensino Superior tais países estarão sendo partícipes de um
processo de neocolonialismo.
Na Brasil época do governo Fernando Henrique Cardoso houve escasso
investimento nas instituições de ensino superior aspecto que nos possibilita analisar
o direcionamento de política neoliberal e orientações do Banco Mundial se efetivando.
A partir do governo Lula (2003-2010) há desencadeamento de políticas sociais,
as quais visam amenizar a pobreza. Podemos analisar que há direcionamento ao
capitalismo social desencadeado por políticas compensatórias de distribuição de
renda. Com aproximação à concepção de terceira via, como minimização do
neoliberalismo, fase “selvagem” dos processos de produção e acumulação de riqueza.
Podemos analisar que historicamente o capitalismo altera sua forma, se
reorganizando, porém as concepções filosóficas se mantém.
A perspectiva empresarial passa a ganhar terreno em face dos investimentos
concedidos ao nosso país. A condicional adotada pelos organismos multilaterais
inicialmente se centra no diagnóstico do sistema escolar/educacional. Nesse sentido,
a influência fora incisiva e decisiva para mobilizar nos países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento diretrizes para melhoria da educação básica, segundo princípios
gerenciais, com ênfase em resultados estatísticos.
Ao investir e “auxiliar” o Banco Mundial faz exigências aos países devedores
para que prestem contas do investimento concedido. Assim, os progressos na
educação passaram a ser organizados sob um sistema que prima por dados em larga
escola, ou seja, as avaliações da aprendizagem em larga escala passam a ser os
principais reflexos para a melhoria dos índices educacionais. Além do forte
investimento de políticas públicas centralizadas na importância da educação para
desenvolvimento de habilidades e competências, as quais serão ditadas pela lógica
de mercado.
Isso quer dizer que a partir das prescrições dos documentos antes mencionados
as políticas públicas no Brasil passaram a adotar tais delineamentos no campo
educacional havendo então certo apagamento de fronteiras, ou seja, educação ganha
forte caráter pragmático tornando-se útil ao “progresso pela via gerencial”. Há
desencadeamento de ações e programas, especialmente, no que se refere ao
incentivo e introdução das tecnologias à educação.

Algumas ações que foram sendo criadas e desencadeadas por formações
incentivadas e financiadas pelo Ministério da Educação no campo das tecnologias.
Havendo então um forte investimento na formação continuada de professores para
habilitá-los a usar recursos tecnológicos na prática pedagógica (TORNAGUI 2010).
Como uma ação do Plano de Desenvolvimento da Educação PDE em 1997 foi criado
o Programa Nacional de Informática na Educação, atualmente denominado Programa
Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional (ProInfo
Integrado) que passou a oferecer cursos de curta duração como formação
continuada aos professores em exercício e gestores escolares. Esses cursos em
média possuem duração de no máximo 60h, intitulam-se: “Introdução a era digital”;
Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC; Elaboração de
Projetos; Redes de Aprendizagem e o Projeto UCA (Um Computador por
Aluno).1. Pode-se observar que este programa apresenta delineamentos das
orientações dos documentos norteadores do Banco Mundial.
Orientações do Banco Mundial: habilidades úteis ao mercado
A lógica da meritocracia somada ao discurso do desenvolvimento de habilidades
e competências vem sendo um dos triunfos na condução de um novo bloco
hegemônico que mascara as desigualdades ao incentivar políticas sociais
compensatórias. No Brasil, tais políticas passam a ser desencadeadas com maior
efetividade a partir do Governo Lula e têm continuidade até a atualidade no governo
de Dilma Roussef.
Endossando os argumentos antes apresentados apresento os principais
direcionamentos apresentados pelo documento “Lo que el trabajo requiere de las
escuelas (1992)”. Inicio destacando frase apresentada pelo presidente da SCANs
direcionado à secretaria de trabalho: “Comenzamos en mayo de 1990 a abordar a las
empresas, las escuelas, los sindicatos y los padres de familia en um diálogo sobre su
futuro común” (p.15). Como se pode observar o discurso remete a articulação sobre
o futuro comum entre escolas e empresas fazendo um chamamento aos sindicatos e
pais.
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Vejamos a tabela da página 09 do referido documento que apresenta as
competências necessárias segundo exigência de excelência internacional para a
educação, a qual direciona a educação nas Américas:

Não se pode questionar que tais competências são importantes para todo e
qualquer processo educacional, o que se questiona a forte condução empresarial
como fundamento principal da educação. Além da minimização de ações voltadas à
reflexão crítica e construção do conhecimento. Ao observarmos a tabela acima e o
documento em questão fica evidente constatar que o conhecimento prático não dá
vazão ao desenvolvimento de habilidades essenciais ao processo de questionamento
da estrutura e sistema capitalista, a criticidade e reflexão. Enfatiza-se apenas sua
manutenção aliando setor do trabalho e educação ao interesse das empresas.
Essa outra tabela da página 18 desse mesmo documento resume o que
discutimos: podemos observar principais direcionamentos das avaliações escolares
desde a educação infantil. No que se refere ás tecnologias servem como princípio
para a área desenvolvimento de competências relacionadas à prática.

A importância da educação dos jovens segundo princípios do banco mundial é
encadeada de forma diretiva no referido documento. Vejamos que as tecnologias e
bom uso delas é uma das principais competências práticas necessárias a serem
estimuladas e aperfeiçoadas através da educação escolar.
Na página 22, é apresentado um quadro como vemos abaixo com
direcionamentos para América Latina nos anos 2000. Podemos- observar forte traço
sobre cumprimento de normas mundiais de excelência, ou seja, de um padrão de
qualidade que perpassa normas e competências básicas.

Como ideologia o pragmatismo passa ser cultuado como princípios norteadores
desse processo de incentivo ao desenvolvimento de habilidades básicas. Na página
25 direcionamentos ênfase no pragmatismo e direcionamento dessa concepção
filosófica ao trabalho nas escolas como alicerce da inserção no mercado de trabalho.

O golpe final desse documento se dá ao sintetizar na tabela abaixo escolas de
hoje e escolas de amanhã, onde há primazia nos aspectos estratégicos, de gestão
condução do ambiente de aprendizagem. Noções gerenciais as quais são
incentivadas como orientações do Banco Mundial aos países devedores, vejamos:

Como vimos nesse documento às direções para educação definem as
competências úteis ao contexto empresarial. O que se questiona é que diante dessas
competências as tecnologias são aliadas. A capacidade reflexiva e crítica não é
pontuada como necessidade de aprimoramento da educação e da prática pedagógica
do professor. Para formar para o “mundo do trabalho” é preciso “aliar a prática” eis
uma nova forma de gerenciamento da educação como princípio fundamental para
continuidade da hegemonia empresarial. Esse aspecto necessita ser questionado
quando observamos o delineamento de programas de formação continuada que
incentivam o uso das tecnologias.
Ao problematizar as formações continuadas como direcionamentos mais amplos
e pragmáticos chama-se a atenção dos educadores sobre os direcionamentos de
políticas públicas que através de programas ganham efetividade no “terreno” escolar.
Os valores do mercado necessitam ser compreendidos para que possamos
compreender os direcionamentos das políticas educacionais na contemporaneidade,
sobretudo quando primam pelo incentivo do uso das tecnologias somente para
desenvolvimento de habilidades que primam pela eficiência, excelente desempenho,
liderança. Ou seja, é importante questionarmos sobre essa forma de governo da
conduta que versa hoje sob incentivo do desenvolvimento de habilidades e
competências que se tornam úteis a manter a estrutura mercadológica. As tecnologias

são fonte que necessitam ser utilizadas no contexto das práticas educativas de modo
a possibilitar o desenvolvimento global de nossos alunos, a capacidade reflexiva e
crítica do mundo que vivemos.
Considerações finais
Como vimos a partir dos anos 90 os organismos multilaterais consideram
neoliberalismo ultrapassado, enfatizando novas formas de desenvolvimento do
capitalismo, mais próximo a esfera social. Esses organismos desencadeiam o
processo de análise social voltada à harmonia e igualdade de condições e
oportunidades, fazendo um chamamento às instituições sociais, comunidades e
cidadãos a participar ativamente do progresso e sucesso no mundo do trabalho a partir
do desenvolvimento de suas habilidades e competências (MELO, 2005).
Nesse sentido questionamos a forma como as orientações de organismos
internacionais associam o uso das tecnologias como forma de condução ao
desenvolvimento de competência e habilidades úteis ao mercado. Ao realizar uma
análise do documento do Banco Mundial “Lo que el trabajo requiere de las
escuelas (1992)”pontua-se que os programas que visam formação de professores
associadas às tecnologias segue orientações do Banco Mundial, muito embora a
oferta desses cursos desenvolva em sei material a importância da reflexão do cenário
atual em face das mudanças tecnológicas pontuamos que os delineamento são
evidentes nas políticas educacionais contemporâneas em nosso país e que

as

tecnologias não devem ser associadas ao desenvolvimento de habilidades e
competências úteis ao mercado.
Pontua-se que a reflexão e criticidade são fundamentos principais da prática
pedagógica que são essenciais se articulados às tecnologias. Como guisa de
conclusão pontua-se que os pilares da educação estão sendo direcionados às
orientações do Banco Mundial e nesse sentido que é necessário pontuar que
habilidades e competências servirão a quem? A ótica do mercado reconduz à
efetividade, competência, liderança, a valores ideológicos do capital, os quais são
dissonantes de uma proposta educativa que vise aliar as tecnologias ao
desenvolvimento do ser humano, com valores éticos. Em suma é necessário discutir
sobre o esvaziamento de valores na educação e como as tecnologias podem vir a

funcionar como princípio de reflexão e leitura do contexto contemporâneo, não só
como mero instrumento de desenvolvimento de habilidades e competências.
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PESQUISA SOCIOANTROPOLÓGICA: UM CAMINHO POSSÍVEL À GESTÃO
ESCOLAR COMPROMETIDA COM O SOCIAL
Etiane Fagundes Braga Balsan1
Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
RESUMO
O artigo tem como objetivo refletir sobre a pesquisa socioantropológica como ferramenta científicoeducativa que viabilize a construção de uma gestão escolar e um trabalho educativo comprometidos
com o social. Será destacada a possibilidade de aproximação das novas equipes diretivas que
assumiram as escolas estuduais do RS mediante eleição (conforme Lei n o 10.576 de 14 de novembro
de 1995, atualizada até a Lei no 13.990, de 15 de maio de 2012, que trata da Gestão Democrática do
ensino Público, bem como o Decreto no 49.502 de agosto de 2012, e o Decreto no 49.536, de 3 de
setembro de 2012, que regulamenta o processo de eleição das equipes diretivas das escolas da rede
pública estadual) com as respectivas comunidades escolares através da pesquisa socioantropológica,
como inclusive serão elencados dados acerca do decréscimo de matrículas nas escolas estaduais e o
baixo IDEB nos Anos Finais da Educação Básica, de acordo com o Diagnóstico da Educação Básica
do Rio Grande do Sul -2013 que vêm justificar a reflexão, o debate e o investimento de esforços
coletivos em torno da pesquisa socioantropológica como possibilidade de uma escola de efetiva
participação, por isso democrática, e comprometida com o social. A gestão escolar numa perspectiva
democrática é assumida como espaço participativo assegurado pela comunidade escolar, isto é, por
todos os sujeitos envolvidos com a educação escolar de modo que reflitam e tenham consciência sobre
quem são, de que lado estão e para quem e por quem trabalham e lutam. Isto indica que os professores
não podem prescindir o processo de pensar, decidir e fazer a escola juntamente com a comunidade,
com as família, com os alunos, pois a partir do instante que esse espaço de construção e participação
não estiver sendo ocupado pela totalidade dos agentes educativos de modo a apreender as
necessidades e discutir possibilidades para a mudança do que está instituído em âmbito de educação
escolar, outros o farão e, possivelmente com interesses opostos ao papel social da escola.
Palavras-chave: Gestão escolar. Pesquisa socioantropológica. Comprometimento social.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente artigo tem como objetivo suscitar uma reflexão sobre a pesquisa
socioantropológica como ferramenta científica e educativa que possibilite, em primeiro
lugar a aproximação entre comunidade e escola; em segundo lugar e, a partir disso,
que as famílias sintam-se acolhidas pela escola e vice-versa, no sentido de que tanto
pais e alunos construam a noção de co-responsabilidade pela escola e pelo trabalho
deste espaço educativo e, os professores, cada vez mais, percebam a importância do
trabalho que desenvolvem e a diferença que faz um trabalho comprometido com o
social tanto em termos de gestão escolar como de currículo. Para tanto, é de suma
importância abordar a realidade da educação do estado do Rio Grande do Sul
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segundo o viés do processo de eleição de diretores e através do Diagnóstico da
Educação Básica-2013 da SEDUC-RS, de modo a se poder questionar e debater
questões pontuais a partir desses dados e, justificar a utilização da pesquisa
socioantropológica na práxis educativa das escolas da rede pública estadual como
ponto de partida de um trabalho de gestão e educativo diferente daquilo que se tem
atualmente. Assim, as referidas elucidações servem para entender a pesquisa
socioantropológica como possibilidade: possibilidade de uma escola comprometida
com o social.
Por isso, o título do artigo “Pesquisa socioantropológica: um caminho possível à
gestão escolar comprometida com o social”, já que é pela e através da gestão escolar
que se constroi o link, a mediação entre família e escola e, consequentemente, a
construção de um trabalho educativo significativo e de qualidade cidadã.
ELEIÇÃO DE DIRETORES NO RIO GRANDE DO SUL: UM PROCESSO EM VIAS
DE MAIOR DEMOCRATIZAÇÃO
Em meio à crise financeira do Rio Grande do Sul, novas equipes diretivas ou
aquelas com mandato sucessivo1 assumem a gestão das escolas estaduais em 2016
(juntamente com os Conselhos Escolares), democraticamente indicadas e eleitas
pelas respectivas comunidades escolares, conforme a Lei n o 10.576 de 14 de
novembro de 1995, atualizada até a Lei n o 13.990, de 15 de maio de 2012, que trata
da Gestão Democrática do ensino Público, bem como o Decreto n o 49.502 de agosto
de 2012, e o Decreto no 49.536, de 3 de setembro de 2012, que regulamenta o
processo de eleição das equipes diretivas das escolas da rede pública estadual.
Para a inscrição das chapas, um dos requisitos é a apresentação de um plano
de ação que contempla os aspectos financeiros, administrativos e pedagógicos da
escola, que necessitam e mereçam implementação. Ou seja, busca-se identificar em
tal proposta de ação de gestão as intenções da futura equipe diretiva para com o
desenvolvimento da escola. Lembrando que os aspectos norteadores de um trabalho
de gestão escolar e que estão sob responsabilidade de uma dada equipe diretiva
referem-se justamente a este tripé (administrativo, financeiro e pedagógico) que
consolida a autonomia de uma escola.
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Embora se saiba das boas intenções e pretenções de uma dada equipe diretiva,
ainda é frágil e talvez ingênuo pensar e sonhar com algo para a escola, a partir apenas
de uma e exclusivamente concepção e percepção de um único e pequeno grupo de
trabalhadores em educação, sem levar em conta e ao menos conhecer e∕ou ouvir os
maiores interessados: os alunos e suas famílias.
Essa questão também é reforçada pelo fato de que muitos, se não a maioria dos
professores que compõem estas chapas e, de modo geral, os professores como um
todo têm a respectiva lotação em escolas que não fazem parte do vínculo social nem
comunitário deste trabalhador. Ou seja, a lotação dá-se de acordo com a
disponibilidade de vaga, a qual é preenchida na maioria das vezes, graças a
possibilidade de escolha, em escolas mais próximas da residência do professor (a). O
que não significa que este trabalhador faça parte da comunidade que a escola está
localizada. Fato este, que com frequência, distancia os professores da comunidade e
da realidade social dos educandos. A causa desse distanciamento não é voluntária
ou mesmo percebida pelos professores, já que para muitos estar numa e outra escola
é, nada menos que cumprir carga horária de 20, 40 e às vezes até 60h semanais para
poder manter-se e prover o sustento da família. Questão que há tempos faz parte da
pouca ou nenhuma valorização do trabalho de professores e professoras. No entanto,
esse distanciamento traz consequências para o trabalho educativo comprometido com
o social, o que é comum entre os integrantes de uma equipe diretiva que assumem
uma escola.
Nesse sentido, vale destacar uma situação elucidada por Freire ao rememorar a
autorreflexão de um professor que ao se deparar com uma exposição de fotografias
do entorno da escola que trabalhava, foi capaz de se permitir crítico da própria prática
pedagógica.
Certa vez, numa escola da rede municipal de São Paulo que realizava uma
reunião de quatro dias com professores e professoras de dez escolas da área
para planejar em comum suas atividades pedagógicas, visitei uma sala de
aula em que se expunham fotografias das redondezas da escola. Fotografias
de ruas enlameadas, de ruas bem-postas também. Fotografias de recantos
feios que sugeriam tristeza e dificuldades. Fotografias de corpos andando
com dificuldade, lentamente, alquebrados, de caras desfeitas, de olhar vago.
Um pouco atrás de mim dois professores faziam comentários em torno do
que lhes tocava mais de perto. De repente, um deles afirmou: ‘Há dez anos
ensino nesta escola. Jamais conheci nada de sua redondeza além das ruas
que lhe dão acesso. Agora ao ver esta exposição de fotografias que nos
revelam um pouco de seu contexto me convenço de quão precária deve ter
sido a minha tarefa formadora durante todos estes anos. Como ensinar, como

formar sem estar aberto ao contorno geográfico, social, dos educandos?’
(FREIRE, 1996, p.154).

Assim, é possível inferir que
[...] o mínimo que se espera de um professor, é que seja capaz de sentir os
desafios do agora, de pensar a sua ação no que está por vir do trabalho
pedagógico e de participar criticamente na construção de uma escola mais
atenta às realidades dos grupos sociais dominados, ou seja, nós (a maioria
da sociedade). Assim, o que foi admitido pelo professor na narrativa acima,
deveria ser feito por todos nós, no papel de responsáveis pela educação, pois
aceitar que se fraquejou ou se agiu de maneira equivocada, é sinônimo de
reflexão. (BRAGA, 2009, p.16, grifo nosso)

De encontro ao distanciamento dos professores em relação à realidade do aluno
e da comunidade deste aluno e como forma de romper com decisões e práticas
educativas e de gestão arbitrárias, a pesquisa socioantropológica torna-se uma
ferramenta que poderá contribuir significativamente com a promoção de um trabalho
administrativo-pedagógico com qualidade social. Isso porque há tempos
[...] a realidade começa a fazer algumas exigências à sensibilidade e à
competência científica dos educadores e das educadoras. Uma destas
exigências tem que ver com a compreensão crítica dos educadores do que
vem ocorrendo na cotidianidade do meio popular. Não é possível as
educadoras e educadores pensar apenas os procedimentos didáticos e os
conteúdos a serem ensinados aos grupos populares. Os próprios conteúdo a
serem ensinados não podem ser totalmente estranhos àquela cotidianidade.
(FREIRE, 2001, p. 16).

ALGUNS DADOS QUE JUSTIFICAM UM TRABALHO CIENTÍFICO-EDUCATIVO
COMPROMETIDO COM O SOCIAL
A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul publicou o Diagnóstico da
Educação Básica do estado no ano de 2013. Embora o referido levantamento de
dados da secretaria de educação do estado já esteja com defasagem de três anos, as
informações são oportunas, pois suscitam algumas temáticas que precisam ser
refletidas, debatidas e aprofundadas quanto à educação pública estadual, inclusive
através de pesquisa socioantropológica.
A fim de tornar a explanação mais contextualizada, as informações apresentadas
serão limitadas aos dados referentes à abrangência da 8a Coordenadoria Regional de
Educação1 (região central do Rio Grande Sul). Já no primeiro quadro selecionado,
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pode-se destacar a questão do percentual de pessoas que moram no campo e na
cidade (83% da população da região central do estado vive no meio urbano e 17%
vive no meio rural); também outra questão a ser considerada é a economia que se
concentra na prestação de serviços (71%), em detrimento da indústria (14,91%) e da
agropecuária (13,63%).
Tabela 1 - Diagnóstico da educação básica do Rio Grande do Sul - 2013

Fonte: Diagnóstico da Educação Básica do Rio Grande do Sul 2013. Disponível em: <
http://www.educacao.rs.gov.br/dados/diagnostico/2013/Apresentacao%208%20CRE%202013.pdf, p.
4. Acesso em 2-5-16.

A partir desses dados surge um leque de possibilidades de mediações e
aprendizagens humanizadoras e libertadoras, no sentido de dialogicamente buscar
conhecer em loco tal realidade no âmbito da região, da comunidade, da escola e viceversa.
Ao encontro disso pactuo com Celso Ilgo Henz ao afirmar que
[...] qualquer esforço educativo libertador deve, através da dialogicidade
problematizadora e crítico-reflexiva, sempre partir da realidade, da visão que
cada um e cada uma tem do mundo, do trabalho, do conhecimento ou de um
determinado assunto; partir do sentir-pensar-agir presentes nas concepões e
ações dos(as) sujeitos, para a elas retornar com um novo enfoque, capaz de
conscientemente ir construindo novas visões e ações transformadoras.
(HENZ, 2007, p. 152).

Outro dado que chama atenção e que necessita de reflexão nas escolas
estaduais é o decréscimo das matrículas que, de 2010 a 2013 ocorreu redução

Martins,
Toropi
e
Vila
Nova
do
Sul. Informações
disponíveis
http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/cre.jsp?ACAO=acao2&CRE=8. Acesso em 6-5-16.

em

significativa de 2.598 alunos. Informação que indica a migração de alunos da rede
pública estadual para outras redes de ensino. Por que isso estaria acontecendo?
Tabela 2 - Diagnóstico da educação básica do Rio Grande do Sul - 2013

Fonte:
Diagnóstico
da
Educação
Básica
2013.
Disponível
em
http://www.educacao.rs.gov.br/dados/diagnostico/2013/Apresentacao%208%20CRE%202013.pdf, p.
6. Acesso em 2-5-16.

A diferença negativa quanto às matrículas pode ser comprovada também no
quadro seguinte, em que, apenas no município de Santa Maria houve a diminuição de
2.072 alunos nas escolas estaduais, com idades de 6 a 14 anos, no período de 2010
a 2013.
Tabela 3 - Diagnóstico da educação básica do Rio Grande do Sul - 2013 – Município
de Santa Maria

Fonte:
Diagnóstico
da
Educação
Básica
2013.
Disponível
em
http://www.educacao.rs.gov.br/dados/diagnostico/2013/DiagnosticoMunicipio2013_20141222.pdf, p.
366. Acesso em 2-5-16.

Entre os dados selecionados, é importante também registrar o IDEB 1 tanto dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental como dos Anos Finais. Isso porque é possível
verificar um descompasso entre uma e outra etapa escolar na rede pública estadual
de Santa Maria, que são identificados resultados favoráveis e em ascenção para os
Anos Iniciais; e, pouco e∕ou nenhum resultado significativo alcançado pelos Anos
Finais, no período de 2005 a 2013.
Tabela 4 - Diagnóstico da educação básica do Rio Grande do Sul - 2013 – Taxas de
Rendimento, Distroção Idade série e IDEB da Rede Estadual
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Fonte: Diagnóstico da Educação Básica 2013 1.

Cabe, a partir disso, refletir profundamente sobre a organização e o trabalho da
escola pública estadual, tanto no que se refere à gestão como o currículo. O que tem
sido feito para transpor esse quadro de deserção e resultados desfavoráveis quanto
à aprendizagem?
Ao encontro dessa transposição do que se tem em termos de escola pública
estadual, a pesquisa socioantropológica não poderia ser o caminho que possibitasse
a “leitura do mundo” e a “leitura da palavra” de modo que a reflexão suscitada se torne
a chave-motora de um trabalho efetivamente engajado com o social? Nesse sentido,
tem-se
[...] a importância da ligação entre teoria e prática, entre os “conteúdos” e a
vida, pois umas práxis conscientes requer uma boa fundamentação teórica
para poder se manter e intensificar, ao mesmo tempo que uma boa
fundamentação teórica precisa da vivência concreta, da experiência cotidiana
e social. Assim, evita-se o risco de os conteúdos conceituais trabalhados em
sala de aula caírem no vazio e se tornarem “cultura morta”, sem sentido e
semmotivação para a vida de homens e mulheres, meninos e meninas, que
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vivem e vêm se genteificando, interagindo entre si e com a realidade ao seu
entorno [...]. (HENZ, 2007, p.154)

É na relação teoria e prática que se tem, pois, a justicativa e a fundamentação
de uma pesquisa socioantropológica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A PESQUISA SOCIOANTROPOLÓGICA, A GESTÃO
ESCOLAR E O COMPROMETIMENTO COM O SOCIAL
Optar pela pesquisa socioantropológica como ferramenta científico-educativa
voltada para o social é abarcar o processo metodológico de pesquisa numa
abordagem qualitativa. Isto significa que a problematização de pesquisa possa ser
apreendida a partir do que é, ou seja, das características essenciais (TRIVINÕS,
1987). Nesse sentido, o ambiente de pesquisa é considerado de acordo com as
respectivas características físicas e sociais, o que significa compreender a realidade
na respectiva complexidade, em que as partes e os sujeitos estão em constante
relação, influência e transformação. Esses aspectos, conforme Lüdke & André (1986)
e Trivinõs (1987), coadunam, portanto, com os delineamentos da pesquisa crítica.
Dessa forma, evidencia-se também o caráter dialético da pesquisa, cuja
realidade é percebida em constante movimento; sobretudo, porque estas partes que
a constituem (fenômenos tidos como “derivados”, “diluídos”) são “produtos da práxis
sociais da humanidade” e, portanto, passível de conhecimento e transformação
(KOSIK, 1995,21 apud BRAGA, 2012).
Assim é possível inferir que somos sujeitos da nossa própria história e, ao
encontro desta concepção, requer que pensemos a construção de uma escola que
responda pelos interesses sociais, tendo consciência da totalidade da realidade da
qual fazemos parte (BRAGA, 2012).
Isso significa ocupar todos os espaços em que se dá a educação na sociedade,
os quais foram conquistados por nós, de forma consciente, representando o interesse
da comunidade e dos cidadãos que dela fazem parte (PEREIRA; FURTADO;
BECKER, 2004 apud BRAGA, 2012).
Ao encontro disso, assume extrema importância a questão da participação que,
inclusive é anterior ao conceito de gestão democrática, já que está atrelada à força de
um grupo quanto ao andamento e direcionamento das discussões de interesse

coletivo. Assim, é possível identificar a interação e o interapoio como as
características-base do processo de participação (LÜCK, 2006).
A participação pode ser compreendida como sendo
[...] mobilização efetiva dos esforços individuais para a superação de atitudes
de acomodação, de alienação, de marginalidade, e reversão desses aspectos
pela eliminação de comportamentos individualistas, pela construção de
espírito de equipe, visando a efetivação de objetivos sociais e institucionais
que são adequadamente entendidos e assumidos por todos (LÜCK, 2006, p.
30-31).

Todavia a participação nem sempre é compreendida como compromisso
coletivo. Por vezes está vinculada a interesses individuais, concepções que têm como
decorrência formas de participação que vão desde uma forma mais crítica e
comprometida a uma forma alienada e egoísta.
A partir disso, Lück (2006), elenca as formas de participação conforme a forma
e a intensidade do engajamento com o trabalho em grupo (trabalho coletivo).
Para tanto, a autora descreve as seguintes categorias: a participação como
presença (que é caracterizada apenas pela presença física da pessoa, em que ela
está mais por obrigatoriedade que intencionalidade); participação como expressão
verbal e discussão de ideias (questões são discutidas, opiniões são expostas, mas
sem serem consideradas, o que atesta um falso espaço de participação); participação
como representação (a representação aparece como alternativa a impossibilidade de
participação direta, quando envolve grupos compostos por muitas pessoas, cujo voto
é a garantia da representatividade; o que não significa delegar poderes e/ou
responsabilidades a outrem); participação como tomada de decisão (quando não há
uma apropriação das questões em discussão. Apenas decide-se o que fazer);
participação como engajamento (essa forma de participação implica envolver-se com
responsabilidade nos processos sociais, com vistas a superação das demonstrações
de alienação/passividade/autoritarismo/centralização/cobrança e controle).
Por outro lado, a gestão escolar numa perspectiva democrática é assumida como
espaço participativo assegurado pela comunidade escolar, isto é, por

todos os

sujeitos envolvidos com a educação escolar de modo que reflitam e tenham
consciência sobre quem são, de que lado estão e para quem e por quem trabalham e
lutam. Isto indica que os professores não podem prescindir o processo de pensar,
decidir e fazer a escola juntamente com a comunidade, com as família, com os alunos,

pois a partir do instante que esse espaço de construção e participação não estiver
sendo ocupado pela totalidade dos agentes educativos de modo a apreender as
necessidades e discutir possibilidades para a mudança do que está instituído em
âmbito de educação escolar, outros o farão e, possivelmente com interesses opostos
ao papel social da escola.
Conforme Mello (1985), é necessário fazer um inventário crítico e consciente de
si mesmo e do próprio trabalho de modo contextualizado. Concepção esta, que é
pertinente, portanto, quando se pensa a pesquisa socioantropológica como caminho
a um trabalho escolar comprometido com o social.
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Eixo 1 - Gestão da educação básica e superior
RESUMO
O presente estudo tem como objetivo analisar os desafios recorrentes da globalização na gestão da
educação básica no Brasil. A metodologia usada para desenvolver este estudo deu-se pela revisão
bibliográfica, na perspectiva do enfoque comparado dos documentos legais a partir da pesquisa
qualitativa e interpretativa das políticas públicas de ampliação da obrigatoriedade da educação básica,
bem como, as orientações dos organismos internacionais para educação no Brasil. O referencial teórico
usado para o estudo esteve entre as leituras de Bereday (1972); Triviños (1987); Gimeno Sacristán
(2001); Dubet (2004); Oliveira e Adrião (2002); Carnoy (1993); Burbules e Torres (2001); Azevedo
(2004); Lourenço Filho (2004); Torres e Morrow (2005); entre outros, aliados aos acordos internacionais
firmados nas últimas décadas e a legislação vigente no Brasil para a ampliação da obrigatoriedade
gestão da educação básica. Ao analisar os desafios recorrentes da globalização na gestão da educação
básica no Brasil, conclui-se, primeiramente, que o processo de mudança e de avanço para a educação
básica no Brasil segue lento e apresenta entraves sérios para seu desenvolvimento; que as orientações
internacionais via acordos firmados não garantem operacionalização nos países em desenvolvimento
como é o caso do Brasil, uma vez que estas sinalizam para reformas e mudanças, sugerem números
e cifras, porcentagens e ranques, porém, a estrutura educacional do país segue a mesma o que dificulta
às novas formas de pensar e agir em educação, ou seja uma forma gestar a educação de uma maneira
coletiva, porém, que respeite as demandas e especificidades de cada estado brasileiro; que este pensar
global pode servir de base para as discussões e definições de demandas e interesses em cada estado
do Brasil; que a questão da governabilidade e a gestão da educação estão merecendo uma atenção
especial para priorizar as necessidades e interesses locais, ou em cada estado.
Palavras-chave: Gestão. Educação Básica. Globalização. Políticas Públicas Educacionais.

INTRODUÇÃO
O presente artigo é resultado do aprofundamento de pesquisas em andamento
que fazem parte do projeto intitulado “Interlocuções entre políticas públicas e ações
pedagógicas: limites e possibilidades” desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Elos da
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Universidade Federal de Santa Maria, e conta com apoio do Programa Observatório
da Educação, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES/Brasil.
Tem como objetivo analisar os reflexos da Globalização na Educação nas
últimas décadas buscando refletir sobre a dicotomia subjacente nas políticas públicas
educacionais, bem como, as interfaces nas reformas e da gestão da ampliação da
obrigatoriedade da educação básica implementadas no Brasil. A ideia de abordar a
globalização como fenômeno impactante na educação faz-se necessária, pois
considera-se sempre uma temática pertinente e relevante para que haja compreensão
do contexto em que a mesma se apresenta.
Propor um debate sobre a gestão da educação, nesse contexto, pressupõe
observar a dicotomia subjacente nas políticas públicas educacionais, ou seja, dialogar
acerca dos quais as implicações e os desafios impostos nas reformas educacionais
em países em desenvolvimento, entre eles, o Brasil e as orientações internacionais,
tomadas como base para definição e organização de políticas públicas que orientam
e determinam ações, neste caso, para a gestão da educação básica no Brasil.
Nesse sentido, destaca-se que as considerações ponderadas no decorrer do
texto têm como ponto de partida o interesse de duas professoras e pesquisadoras da
educação básica e uma professora do ensino superior da rede pública ao buscar
compreender as mudanças pelas quais a educação vem atravessando, em nosso
país, as interfaces da globalização nas reformas educacionais implementadas no
Brasil a luz de uma comparação entre os subsídios das orientações internacionais, o
Plano Nacional da Educação (PNE 2014 a 2024) sancionado pela Lei n.º 13.005, de
25 junho de 2014 (BRASIL, 2014) e os desafios apresentados para que tais
determinações possam ser operacionalizadas no país.
O artigo que segue está organizado em quatro partes afins. Na primeira
apresenta-se a o objetivo e a relevância do objeto de estudo escolhido. Na segunda
apresenta-se perspectiva teórica metodológica, na qual se aborda a Educação
Comparada (EC) como uma possibilidade de análise acerca da globalização como
fenômeno presente nas políticas públicas educacionais. Na sequência, discorre-se
sobre a Globalização versus políticas públicas educacionais e suas interfaces nas
reformas no Brasil, no qual, se busca explicitar um cenário, no qual, as organizações
internacionais, desde o âmbito global, vêm difundindo um conjunto de reformas

educacionais, principalmente para os países em desenvolvimento. Posteriormente,
traz-se os reflexos da globalização nas políticas pública para a educação básica, afim
de pontuar os acordos e orientações internacionais com suas principais metas e
objetivos referentes a gestão da ampliação da obrigatoriedade da mesma, na reflexão
do quadros 1 e 2, nos quais, se apresenta as determinações estabelecidas, bem
como, os possíveis aspectos que podem ser comparados, relacionando estas
determinações com o texto dos documentos

nacionais para a ampliação da

obrigatoriedade da educação básica. Ao final, serão abordadas considerações
comparativas pontuando elementos que convergem ou se aproximam entre as
determinações legais e orientações internacionais, bem como, os desafios para a
gestão da educação no Brasil.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao se propor refletir sobre os desafios da gestão da educação básica, faz-se
necessário compreender o contexto atual em que a política pública educacional vem
sendo gestadas pelo Estado com influência direta das orientações de organismos
internacionais. Para tanto, observa-se que na contemporaneidade, a globalização tem
distintos significados,
Para algunos, significa fundamentalmente el sugimiento de instituciones
supranacionales, cuyas deciciones determinan y restringen las opciones
políticas de cualquier estado-nacion en particular; (...) Para otros, significam
ante todo el auge del neoliberalismo como un discurso de política
hegemónica; para otros la globalización significa más que nada el sugimiento
de novas formas culturales globales, médios de comunicación y tecnologias
de la comunicación, que modelam las relaciones de afiliación, identidad e
interación dentro y fuera de los marcos culturales locales (BURBULES;
TORRES, 2001, p. 13).

Esses diferentes significados que são atribuídos para a globalização, neste
trabalho entre eles, o neoliberalismo e o surgimento de instituições supranacionais
vêm influenciando as reformas educacionais no Brasil nos últimos anos.
Segundo Dale (1999), a globalização tem vertentes econômicas, políticas e
culturais, sendo que o enfoque político é o mais forte, uma vez que os estados
interpretam as normas da globalização e da mesma forma canalizam a forma e a força
dos efeitos desta. Observa também que, não existe uma imposição idêntica de normas
para cada país, sendo que cada nação as interpreta à sua maneira e de acordo com

suas possibilidades de entendimento e prática. Este novo conjunto de normas que se
apresenta vem restringindo a capacidade dos estados para elaboração de políticas.
Assim, as organizações internacionais desde o âmbito global vêm difundindo um
conjunto

de

reformas

educacionais,

principalmente

para

os

países

em

desenvolvimento, como descreve Torres e Morrow:
[...] las organizaciones bilaterales y multilaterales (fundamentalmente el rol
em la educación del Banco Mundial Y la UNESCO) tienen uma fuerte
presencia en la formulación de la política educacional, además de em los
contextos de austeridade financeira y de las reformas estructurales de las
economias. (2005, p. 48)

Nesse sentido, observa-se que estas determinações tem um impacto direto nas
as políticas públicas educacionais como, por exemplo, avaliação em larga escala,
índices, pactos, acordos e metas estabelecidas que condicionam a nação a
implementá-las, independentemente das especificidade ou demandas de realidade
locais.
Salienta-se a necessidade de discussões acerca dos desafios que são impostos
a gestão da educação básica no Brasil, uma vez que o Estado se vê na condição de
implementar políticas públicas oriundas de orientações internacionais de forma
superficial, ou seja, restringindo o seu papel na formulação de políticas educacionais
e tendo de adaptar-se e atender os interesses que são compartilhados globalmente
para os países em desenvolvimento e que muitas vezes carecem de recursos próprios
para sua operacionalização. Nesse sentido, destaca o caráter homogênio, em que a
globalização, via reformas educacionais abrange os países em desenvolvimentos.
Ao discorrer-se sobre a gestão educacional observa-se anteriormente que este
processo tem sugestões e ou orientações estabelecidas, inicialmente, fora do país.
Tais determinações externas fazem com que haja uma mobilização interna e
governamental para constituir os procedimentos a fim de que apresente uma sinergia
entre ambos espaços e que a gestão possa se dar de maneira pertinente.
A gestão é constituída por três dimensões, definidas por Vieira como:
[...] o valor público, as condições de implementação e as condições políticas.
O valor público, como a própria expressão revela, dá conta da
intencionalidade das políticas. Quando a Constituição afirma a educação
como um “direito de todos e dever do Estado e da família” (Art. 05), está
professando um valor público que, para ganhar materialidade, precisa se
traduzir em políticas. Estas, uma vez concebidas, são operacionalizadas
através de ações que concretizam a gestão. (2007, p. 58, grifos nossos)

Dessa forma, ao pensarmos em gestão educacional, por sua vez tem escopo
mais amplo, refere-se ao âmbito dos sistemas educacionais, como Vieira (2007)
descreve, refere-se a um amplo espectro de iniciativas desenvolvidas pelas diferentes
instâncias de governo, seja em termos de responsabilidades compartilhadas na oferta
de ensino, ou de outras ações que desenvolvem em suas áreas específicas de
atuação. Lück afirma que a gestão educacional:
[...] corresponde à área de atuação responsável por estabelecer o
direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e dinamizar o modo de
ser e de fazer dos sistemas de ensino e das escolas, para realizar ações
conjuntas, associadas e articuladas, visando o objetivo comum da qualidade
de ensino e seus resultados (2008, p. 25).

Para buscar compreender o caminho da gestão educacional do país organizouse um quadro denominado Marco de ação – Educação 2030, no qual, realizou-se um
recorte de acordo internacionais que determinam e organizam as ações no país com
a localização e data do evento; a temática de cada evento internacional apresentando,
especificamente, o objetivo de cada evento e os objetivos e metas para a educação
básica.
Quadro 1- Marco de Ação - Educação 2030
Acordos
internacionais
Acordo de Mascate Global EFA meeting
(Maio de 2014)

Fórum Mundial de
Educação
de
Incheon na Coréia
do Sul
(Maio de 2015)

Marco de Ação - Educação 2030
Temática
Objetivos/metas para a Educação Básica
O Acordo de Mascate
é um documento que
estabelece objetivo e
metas para a agenda
da educação pós2015 e foi acordado
durante a Reunião
Educação
Mundial
para
Todos
em
Mascate, Omã.

A Declaração de
Incheon representa o
compromisso
firme
dos países e da
comunidade
de
educação global com
uma única agenda de
educação – a Agenda
de Educação 2030

1 objetivo global:
Objetivo - Assegurar uma educação de
qualidade, equitativa e inclusiva, assim como
a aprendizagem ao longo da vida para todos
até 2030.
Proposto 7 metas entre elas destaca-se:
Meta 1: Educação e cuidados na primeira
infância, levando a preparação para a escola.
Meta 2: Educação básica de pelo menos nove
anos (primária e primeiro nível do ensino
secundário), levando a resultados de
aprendizagem relevantes.
Contempla cinco temas, com ações a serem
desenvolvidas entre 2015 e 2030, a partir dos
compromissos do movimento Educação para
Todos (EPT):
Direito à educação: até 2030, assegurar
educação equitativa e inclusiva de qualidade e
aprendizagem ao longo da vida para todos.
Equidade na educação: assegurar acesso e
aprendizagem equitativa, particularmente
para meninas e mulheres, para o pleno
desenvolvimento do potencial de todas as
pessoas.

Cúpula
de
Desenvolvimento
Sustentável
da
Organização
das
Nações
Unidas
(ONU) para adotar
a Agenda
de
Desenvolvimento
Sustentável 2030,
comprometidos
(setembro de 2015)

A
agenda
compreende
os 17
Objetivos
de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS),
incluindo o Objetivo 4,
sobre educação, que
abarca os objetivos
de educação para
2030.

38ª
Conferência
Geral
da
Organização
das
Nações Unidas para
a
educação,
a
ciência e a cultura
(UNESCO), na sede
da organização em
Paris, na França
(novembro de 2015)

A Conferência Geral
determina as políticas
e as principais linhas
de
trabalho
da
organização.

Educação inclusiva que responda e se
adapte a cada estudante, relevante para a
sociedade e para o respeito à cultura.
Educação de qualidade, desenvolvida por
professores capacitados e apoiados, como um
direito de todas as crianças, jovens e adultos.
Educação ao longo da vida para toda
pessoa, a fim de adquirir conhecimentos e
capacidades de que necessitem para realizar
suas aspirações.
A agenda compreende os 17 Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
(ODS),
incluindo o Objetivo 4:
Fornecer educação de qualidade inclusiva e
equitativa em todos os níveis – primeira
infância, primária, secundária, terciária e
treinamento técnico e vocacional", frisando
que todas as pessoas "devem ter acesso a
oportunidades de aprendizado durante toda a
vida".
sobre educação, que abarca os objetivos de
educação para 2030. Entre eles destaca-se:
4.1 – em 2030 acesso e qualidade aos
meninos e meninas à primeira infância e pré
escola.
4.2 Em 2030, garantir que todos os meninos e
meninas tenham acesso e qualidade no
desenvolvimento da primeira infância, bem
como os cuidados e educação pré-escolar
para os que estão em idade para o ensino
primário.
- Ratifica as sete metas propostas para o
Educação para Todos (EPT)
Objetivo: Garantir educação de qualidade
inclusiva e equitativa e educação ao longo da
vida para todos até 2030.
- Definição de programas e orçamento da
UNESCO.

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos documentos de acordos internacionais para a Educação –
ONU e UNESCO (2014 a 2015).

Ao buscar comparar os dados recortados e apresentados no quadro acima
destaca-se, inicialmente, que a palavra comum dos eventos após 2015 é educação
ao longo da vida, o que sinaliza que sempre é hora de estudar e de voltar a estudar.
Dentre elas apresenta-se como intenção expandir e aprimorar a educação e os
cuidados com a infância, especialmente para as crianças mais vulneráveis e
desfavorecidas. Porém, como bem coloca Gimeno Sacristán (2001) a educação
precisa ser efetivamente encarada como um direito ainda que suscetível a certas

negociações, no qual, uma legislação sozinha não garante seu cumprimento apenas,
por existir.
Aliado a tantas determinações, propostas, acordos, o Brasil precisa garantir as
condições materiais para sua implementação e ainda sua operacionalização no
espaço dos estados brasileiros que são distintos e com demandas, igualmente,
distintas. Talvez, seja o momento de que o país pense antes de aceitar as
negociações sem prover recursos para exercê-la. O círculo vicioso de tentativas,
acordos e frustrações continuam o mesmo, tem-se que pensar em uma nova maneira
para dar conta desta demanda.
O que parece estar descrito é uma sucessiva tentativa de gestar globalmente a
educação nos países, uma escrita e reescrita de documentos para atender as
determinações e muitos desafios para cada país dar conta dos deveres de casa. Há
que se pensar, desde nossos domínios, uma maneira de atender as demandas de
cada estado, gestando democraticamente e com mais eficiência suas prioridades
como: o combate às desigualdades sociais, miséria, a falta de saúde e de segurança
e, especialmente, uma educação que torne o cidadão crítico, participativo para que se
possa vislumbrar um futuro melhor para todos. Para tanto a gestão da educação tem
que ser levada a sério no país e faça parte de agendas de discussões nacionais para
a educação, no qual, todos tenha acesso e cada estado possa estar discutindo e
definindo suas demandas de forma democrática.
É claro que existem interesses particulares em cada projeto ou proposta, no qual,
deveria prevalecer o interesse social, porém, o que se sabe é que lógica do governo
é a política; a lógica do planejamento é encontrar a melhor forma de realizar e a lógica
administrativa e fazer acontecer. O ideal é que ambas pudessem caminhar juntas e
que as prioridades fossem previamente definidas na coletividade, porque tudo não se
pode fazer ao mesmo tempo, porém, estas seriam significativas e comprometidas com
a realidade social.
Neste sentido, observa-se um elemento que precisa estar presente na
discussão. Trata-se da governabilidade, vista como sendo a capacidade que tem este
governo de implantar, operacionalizar ou implementar projetos, se apresenta como
outro ponto a ser discutido, porém, neste artigo nos limitamos a trazer de forma
sucinta. A implicância da governabilidade para a educação traduz-se pelo fato de que
seria através dela que se poderia participar ativamente das discussões, negociações

e decisões voltadas para a educação de acordo com Dubet (2004), no qual este
mesmo governo trabalharia com a multiplicidade de interesses sociais, promovendo
acordos e consensos, tornando-se um espaço articulador das divergências na busca
de prioridades comuns. Porém, a educação, a escola e os profissionais que trabalham
na educação fazem o jogo do Estado e do governo quando deixam de fortalecer a
democracia, quando os atores pensam e agem contra o bem comum da sociedade,
quando não exercem de forma crítica sua cidadania, e ainda quando deixam de
construir acordos que perdurem reforçando o sistema.
Dando continuidade, apresenta-se o quadro abaixo com um recorte dos (ODS)
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que traz uma parte específica da Meta 4
voltada educação básica pensadas, globalmente, através de acordos firmados pelos
países partícipes da ONU e UNESCO; as metas dispostas no (PNE) Plano Nacional
de Educação vigência 2014/2024 e os desafios para a gestão educacional, no país,
para dar conta das determinações apresentadas.
Quadro 2- comparativo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com PNE e os
desafios da gestão educacional
ODS

PNE

Meta 4. Assegurar a
educação inclusiva
de
qualidade
e
equitativa
e
promover
oportunidades
de
aprendizagem
ao
longo da vida para
todos.
4.1
Em
2030,
garantir que todas
aos rapazes e moças
completem
livremente o ensino
secundário,
equitativo
e
de
qualidade e levando
a
resultados
de
aprendizagem
relevantes e eficazes

Com vigência de 2014 a 2024
elaborado com base nos
acordos internacionais e traz
um conjunto de metas e
estratégias para educação no
Brasil.

Meta 2. Universalizar o
Ensino Fundamental de 9
anos para toda a população
de 6 a 14 anos e garantir que
pelo menos 95% dos alunos
concluam essa etapa na
idade recomendada, até o
último ano de vigência deste
PNE.

Meta 5. Alfabetizar todas as
crianças, no máximo, até o

DESAFIOS DA GESTÃO
EDUCACIONAL
Descrição dos principais desafios para
a gestão educacional operacionalizar a
metas estabelecidos até 2024 e atender
os ODS até 2030.

- Cerca de 500 mil crianças de 6 a 14
anos permanecem fora da escola
(dados de 2013). Predominam, entre
elas, as de famílias mais pobres, com
renda per capita de até ¼ de salário
mínimo, negras, indígenas e com
deficiência. Portanto, trata-se de um
grupo que pede políticas públicas
específicas e diferenciadas.
-As políticas públicas deverão ter como
foco um ensino de melhor qualidade e
sintonizado com a entrada dos jovens
na adolescência, que proporcione
menores índices de reprovação e de
evasão.
- Continuidade de políticas públicas de
fomento a formação inicial e continuada
dos professores, acompanhado, entre

final do 3º ano do Ensino
Fundamental.

4.2
Em
2030,
garantir que todos os
meninos e meninas
tenham acesso e
qualidade
no
desenvolvimento da
primeira
infância,
bem
como
os
cuidados
e
educação
préescolar para os que
estão em idade para
o ensino primário.

Meta
7.
Fomentar
a
qualidade
da
educação
básica em todas etapas e
modalidades, com melhoria
do fluxo escolar e da
aprendizagem de modo a
atingir as seguintes médias
nacionais para o Índice de
Desenvolvimento
da
Educação Básica (IDEB)
Meta 1. Universalizar, até
2016, a Educação Infantil na
pré-escola para as crianças
de 4 a 5 anos de idade e
ampliar a oferta de Educação
Infantil em Creches de forma
a atender, no mínimo, 50%
das crianças de até 3 anos
até o final da vigência deste
PNE.

outras, de políticas de distribuição de
livros, de formação de bibliotecas
acessíveis a todos as crianças e jovens
em idade escolar e de fortalecimento de
comunidades leitoras nas instituições.
-Embora o IDEB tenha um papel
fundamental ao dar notoriedade e
objetividade
à
discussão
sobre
educação no Brasil, a capacidade do
indicador de diagnosticar a qualidade
da educação nas escolas e redes de
ensino é limitada.

-Definir, em regime de colaboração
entre a União, os estados, o Distrito
Federal e os municípios, metas de
expansão das respectivas redes
públicas de educação infantil segundo
padrão
nacional
de
qualidade,
considerando as peculiaridades locais;
- Universalização da educação infantil;
- O Distrito Federal e os Municípios,
com a colaboração da União e dos
Estados, realizarão e publicarão, a
cada ano, levantamento da demanda
manifesta por educação infantil em
creches e pré-escolas, como forma de
planejar e verificar o atendimento;
- Preservar as especificidades da
educação infantil na organização das
redes
escolares,
garantindo
o
atendimento da criança de 0 a 5 anos
em estabelecimentos que atendam a
parâmetros nacionais de qualidade, e a
articulação com a etapa escolar
seguinte, visando ao ingresso do aluno
de 6 anos de idade no ensino
fundamental.
Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos acordos internacionais para a educação, PNE (2014-2024),
e informações disponíveis no observatório do PNE.

Para buscar uma comparação entre os documentos apresentados acima partese do princípio de que os mesmos são interdependentes e conectados, no qual, os
documentos organizados no Brasil para a educação básica seguem as orientações
estabelecidas globalmente por via dos acordos firmados. Neste sentido, observa-se
que existe uma intenção voltada ao avanço educacional reafirmado em ambos
documentos estudados.
Destaca-se,

especialmente,

a

sintonia

entre

os

textos

apresentados

compreendendo que estão em concordância textual no que se refere aos objetivos de
desenvolvimento sustentável e o PNE, nos quais, ambos os documentos sinalizam

para a oferta de uma educação para todos de qualidade, inclusiva, no qual as
aprendizagens sejam efetivadas.
Neste contexto, apresenta-se dois aspectos que não se pode deixar de analisar.
O primeiro, trata-se da grandeza geográfica do país e de suas especificidades e
demandas regionais. Nosso país é um continente dotado, naturalmente, de uma
riqueza e de uma diversidade enormes que precisa ser respeitada. Este elemento
trona-se fundamental à gestão de políticas públicas nacionais para educação tendo
como

base

a

realidade

brasileira,

porém,

atendo-se

particularmente

às

especificidades e demandas regionais para implementação das mesmas. O segundo
está voltado a questão do analfabetismo, na qual, as informações analisadas nos
documentos estudados sinalizam que o país apresenta ainda um grande número de
analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que podem ler e escrever, porém, que não
interpretam o que leem ou escrevem, que não pensam sobre o que leem ou escrevem
e que muito menos discutem sobre isso.
Neste sentido, reflete-se que o processo de mudança e de avanço para a
educação básica no Brasil segue lento e com entraves sérios para seu
desenvolvimento. Entraves voltados à formação do profissional da educação,
valorização profissional e principalmente que a educação seja uma prioridade
governamental.
Ao passo que os documentos apresentam-se em harmonia teórica, conceitual e
discursiva observa-se que persiste um distanciamento entre a teoria e a prática,
quando se analisa a questão dos desafios brasileiros para implementação destas
determinações, nas quais, esbarra-se na operacionalização das mesmas e na
preocupação de que os números apresentados no observatório do PNE, demonstram
que ainda existem uma grande quantidade de crianças de 6 até 14 anos de idade fora
da escola, muitas delas pertencentes às famílias brasileiras de baixa renda, negras,
indígenas e com deficiência. O conceito de escola dual parece ainda presente apesar
do muito que se avançou em termos de educação neste país.
Neste sentido a raiz da educação do Brasil antigo se aproxima do novo Brasil
para apontar as reais metas educacionais e para que, e para, quem elas servem. Isso
sem falar que ainda faltam espaços físicos e recursos humanos para atendimento das
crianças da educação infantil que estão fora da escola e que necessitam deste
atendimento para que a educação para todos seja uma realidade no país. Em nosso

país ainda cabe às escolas, por elas próprias resolverem esta questão com os parcos
recursos que dispõem.
Segundo, Gimeno Sacristán (2001, p. 106) “[...] no hay futuro sin raíces
previamente asentadas sobre las que erguirse”, estas raízes precisam ser renovadas
para dar espaço e alimentar novas árvores que emergem da contemporaneidade.
Para tanto seria necessário repensar a gestão educacional, a partir das orientações
internacionais como eixo suleador que poderia ser trabalhado para o atendimento
desta nova realidade global que se apresenta, porém, como possibilidade de atender
as demandas e especificidades de cada estado, ou seja, que estas venham para
colaborar com as discussões e prioridades apresentadas.
Ao abordar sobre o ensino médio, última etapa da educação básica, observa-se
que houveram muitas mudanças e reformas no que se refere a acesso e currículo.
Salienta-se que este processo está em curso e que as escolas necessitam de
acompanhamento e colaboração aos projetos e propostas que traduzem às
mudanças. O desafio está posto no que se refere a continuidade e manutenção destas
mudanças a fim de que não se tenha um retrocesso e se volte à estaca zero
novamente e, pior, se perca a oportunidade de avançar e melhorar as aprendizagens
dos jovens brasileiros na escola pública
METODOLOGIA
Para atender o objetivo propostos neste estudo, aborda-se a Educação
Comparada (EC) como uma opção teórico metodológico, uma vez que se buscará os
princípios implícitos nas políticas públicas educacionais e as prescrições
apresentadas nos documentos internacionais buscando as interfaces com as reformas
educacionais para a gestão da educação para ampliação da obrigatoriedade da
educação básica no Brasil.
A escolha pelo método é resultado de leituras realizadas no Grupo de Pesquisa
ELOS¹, no qual possibilitou conhecer e aproximar-se do suporte teórico-metodológico
utilizado na EC, pois "Comparar é um recurso fundamental nas atividades de
conhecer. Por isso mesmo, os educadores o empregam sempre que desejem
esclarecer questões teóricas e práticas relativas do seu mister". (LOURENÇO FILHO,
2004, 17).

Neste sentido, ao buscar conhecer sobre as aproximações existentes entre
políticas públicas de gestão da educação básica no Brasil e as orientações
internacionais quer-se diminuir a distância entre as interpretações do que se escreve
e do que se propõe em educação neste país.
Conforme Triviños (1987), e em geral segue os passos do método comparativo,
descrevendo, explicando e comparando por justaposição e comparação propriamente
dita os fenômenos. Para tanto se traz uma seleção de determinações e acordos
internacionais nas últimas décadas, nos quais, tais orientações serão comparadas às
leis estabelecidas no Brasil para a demanda da ampliação da obrigatoriedade na
educação básica.
Este sentido, com a utilização da EC será possível analisar a globalização como
fenômeno presente nas políticas públicas educacionais e compará-los com as
reformas educacionais no Brasil.
A análise dos dados na EC a partir da perspectiva de Bereday (1972) pode se
dar da seguinte forma: primeiro a descrição, coleta sistemática de informações das
políticas públicas educacionais para a educação básica no Brasil; a seguir, a
interpretação, análise considerando as tendências internacionais no contexto atual da
globalização; depois, a justaposição, vista simultânea das políticas públicas
educacionais para determinar o quadro em que compará-los; e, por último, a
comparação de tudo o que for relevante de acerca das políticas públicas para a
educação básica discutindo aspectos relevantes e pertinentes.
Assim na primeira etapa, foram descritas as políticas públicas educacionais para
a gestão ampliação da obrigatoriedade da educação básica no Brasil. A seguir foram
colocados em destaque os indicadores para a comparação em ambos os documentos
legais e a seguir se se buscou junto as orientações internacionais os pontos em que
estas se aproximam e se distanciam buscando uma reflexão dos impactos da
globalização neste processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em resposta ao objetivo deste estudo pautado em analisar os desafios
recorrentes da globalização na gestão da educação básica no Brasil, conclui-se,
primeiramente, que o processo de mudança e de avanço para a educação básica no
Brasil segue lento e apresenta entraves sérios para seu desenvolvimento; que as

orientações internacionais via acordos firmados não garantem operacionalização nos
países em desenvolvimento como é o caso do Brasil, uma vez que estas sinalizam
para reformas e mudanças, sugerem números e cifras, porcentagens e ranques,
porém, a estrutura educacional do país segue a mesma o que dificulta às novas
formas de pensar e agir em educação, ou seja uma forma gestar a educação de uma
maneira coletiva, porém, que respeite as demandas e especificidades de cada estado
brasileiro; que este pensar global pode servir de base para as discussões e definições
de demandas e interesses em cada estado do Brasil; que a questão da
governabilidade e a gestão da educação estão merecendo uma atenção especial para
priorizar as necessidades e interesses locais, ou em cada estado.
Destarte se precisa considerar que a educação e que a formação do profissional
que trabalha com a educação no país possa vir a ser distinta. Mais críticas, exigentes,
competentes, politizadas, porém, cabe acrescentar que esta educação, que pode
servir para a qualidade de vida do povo, precisa ser encarada como prioridade, nos
debates governamentais internos do país com vistas a se preparar um cidadão
consciente que se precisa para avançar e se desenvolver.
Busca-se neste espaço, as palavras de Oliveira e Adrião (2002) quando
colocam que a “cesta básica” de serviços educacionais oferecida ao cidadão
brasileiro, vai continuar só no papel, se a educação continuar fora das pautas de
prioridades no país, se não se oportunizar espaços efetivos de discussão entre os
agentes do processo e a comunidade escolar sobre a questão da qualidade da
educação para todos e para a vida toda.
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AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: CONCEITOS EM QUESTÃO
Mônica de Souza Trevisan1
Rosane Carneiro Sarturi2
Eixo 1 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMO
Este trabalho refere-se a temática da avaliação da educação superior e tem como objetivo conceituar
e compreender os conceitos de qualidade, regulação e gestão relacionados a Avaliação da Educação
Superior. Apresenta como problemática questionar como estes conceitos operam e como estão
relacionados a Avaliação da Educação Superior. Trata-se de um trabalho de pesquisa bibliográfica
definida por Gil (2011) em que buscamos revisar como os autores apresentam conceitos de qualidade,
regulação e gestão. Sobre qualidade utilizamos os conceitos apresentados por Morosini (2001) e (2009)
de qualidade isomórfica, da diversidade e da equidade, também Dias Sobrinho (2011) que coloca a
questão do mercado e da qualidade social em constante arena de disputa nos sentidos e significados
da avaliação. Intimamente relacionada a questão da qualidade, necessitamos compreender e
conceituar regulação, utilizou-se o conceito apresentado por Barroso (2005). Assim a partir deste autor,
podemos compreender regulação como forma de controle exercido por meio das políticas públicas,
este controle hoje pode ser tanto externo como autocontrole, entendido como autoregulação. Quanto a
gestão buscamos os referenciais legais da Constituição Federal (1988) e Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB (1996), tentando compreender alguns aspectos que relacionam regulação e
qualidade. Estes conceitos estão presentes nos processos avaliativos e autoavaliativos promovidos
pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - Sinaes e podem desenvovler-se de forma
contraditória e controversa. Assim para melhor compreender a avaliação é necessário esclarecer
previamente tais conceitos.
Palavras-chave: Avaliação da Educação Superior. Qualidade. Trabalhos. Regulação.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este trabalho refere-se a temática da Avaliação da Educação Superior
desenvolve-se como parte de um projeto maior intitulado Interlocuções entre políticas
públicas e ações pedagógicas: limites e possibilidades, com financiamento pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, pelo edital
049/2012 do Observatório da Educação - OBEDUC.
O trabalho tem como questão principal: como os conceitos qualidade, regulação
e gestão operam e como estão relacionados a Avaliação da Educação Superior?
Apresenta como objetivo compreender os conceitos de qualidade, regulação e gestão
relacionados a Avaliação da Educação Superior. Para desenvolvê-lo optamos pela
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pesquisa bibliográfica, conforme explicita Gil (2011) consultando em artigos e fontes
bibliográficas os conceitos apontados.
O estudo inscreve-se no eixo Gestão da Educação Básica e Superior e tratará
dos conceitos que estão relacionados aos processos avaliativos que ocorrem no
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes, instituído pela Lei n.º
10.861/2004, que estabelece a sistemática de avaliação das instituições, cursos de
graduação e desempenho do estudante, prevendo desenvolvimento de avaliações
internas e externas as instituições de educação superior. (BRASIL, 2004). Assim, a
ideia presente na Lei do Sinaes, (BRASIL, 2004), é manter a avaliação de forma cíclica
e global, mesclando diferentes formatos de avaliação e instrumentos, na busca de
elevar a qualidade do ensino e regular a oferta na Educação Superior.
Pela legislação Brasileira, há a necessidade de se estabelecer formas de regular
a oferta da Educação Superior que é tanto pública como privada, pois coexiste em
nosso sistema ambas as formas de organização administrativa. Para regular esta
oferta a avaliação deve ser periódica e são aferidos resultados em escala de um a
cinco para nas avaliações in loco que subsidiam os atos de credenciamento e
recredenciamento de instituições, autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento de cursos. Desse modo já está clara a relação entre avaliação e
regulação do sistema, é preciso ter bons resultados de avaliação para que as
instituições possam funcionar normalmente, de forma legal, com os seus devidos atos
autorizativos válidos, obedecendo ao estabelecido no artigo 46 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, Lei n.º 9.394/1996 (BRASIL, 1996), para os
procedimentos de avaliação são definidos instrumentos que visam verificar os padrões
de qualidade.
Entretanto, pode-se interpretar a qualidade de formas muito diversas e não
somente como o alcance dos padrões definidos nos instrumentos de avaliação do
Sinaes, pois compreendemos que qualidade é um conceito demasiadamente amplo.
É certo que estes padrões mínimos estão postos, e a avaliação do Sinaes desenvolvese continuadamente desde 2004 amparada pela legislação, mas entendemos que a
qualidade deve ser analisada de forma mais aprofundada.
COMPREENDER QUALIDADE

O termo qualidade pode ser compreendido e interpretado de diferentes
maneiras, conforme Dias Sobrinho (2011), qualidade pode ser entendida como
eficiência do sistema ou como qualidade social.
Estas duas concepções do termo qualidade estão presentes no Sinaes via
instrumentos de avaliação externa e autoavaliação definidos pela Lei, dessa forma,
qualidade faz parte das finalidades do sistema, e aparece seguida das expressões
eficácia e efetividade, aponta também a questão da responsabilidade social das
instituições e de sua missão pública. (BRASIL, 2004). Desta forma:
A qualidade está no centro da agenda atual e dos debates mais agudos da
educação superior. Duas concepções distintas disputam hegemonia de seus
significados possíveis: a perspectiva social daqueles que entendem e
procuram realizar a educação como bem público, e o ponto de vista e os
interesses defendidos por aqueles que submetem a educação ao mercado.
(DIAS SOBRINHO, 2011, p.18).

Estas duas concepções são antagônicas, mas estão presentes no cotidiano das
instituições, estão presentes também nos interesses existentes na sociedade em
relação a educação e o autor exemplifica, que enquanto para muitos os valores de
conhecimento e desenvolvimento intelectual, formação ética é valorizada por muitos
educadores,

para

outra

parte

da

sociedade

espera-se

relevantemente

o

desenvolvimento de competências e habilidades, a expectativa pelo diploma e a
colocação em postos de trabalho. Os valores de competitividade eficiência e
prestação de contas também aparecem de modo relevante para o governo, esperase desenvolver a qualidade, e por outro lado “controlar, regular, prestar contas” (DIAS
SOBRINHO, 2011, p.19).
Estas visões contraditórias de qualidade social e regulação num mesmo sistema
de avaliação têm explicações históricas da constituição do sistema de avaliação que
são muito bem explicadas por Barreyro e Rothen (2008) quando apresentam o
histórico da constituição do Sinaes e o que levou ao sistema ter conceituadamente
visões de avaliação emancipatória, mas ao fim e ao cabo desenvolver avaliação de
cunho regulatório, além de manter práticas de exames em larga escala já
desenvolvidos anteriormente no Brasil, que foram reformulados a partir do Exame
Nacional de Desempenho do Estudante – Enade, previsto como um dos pilares da
avaliação do Sinaes, senão o pilar que está se sobrepondo exacerbadamente
(POLIDORI, 2009).

Assim a qualidade pode ser reduzida a índices positivos, e queremos defender
que a qualidade se amplia a muitos significados dependendo dos contextos, dos
objetivos, das pessoas envolvidas com um projeto de educação, portanto não pode
ser simplificada a resultados.
O funcionamento da máquina pública está alicerçado no gerencialismo, “[...] em
que o Estado passa a não ser mais o fornecedor de serviços, mas passa a ter
principalmente um papel de gerenciador das políticas” (LIMA; GANDIN, 2012, p. 72),
com este papel assumido pelo Estado, os instrumentos de avaliação, índices e
conceitos demonstram a necessidade de se apresentar uma medida de qualidade e a
avaliação é extremamente estratégica para o gerenciamento da política educacional.
Assim, a qualidade tem uma dimensão que Morosini (2001) aponta como
isomórfica e a caracteriza como uma “concepção de isomorfismo, articulada à ideia
de empregabilidade e à lógica de mercado”. (MOROSINI, 2001, p. 90). De acordo com
Polidori (2011) a preocupação com a qualidade iniciou no meio empresarial e só
depois sistemas de controle e melhoria de qualidade foram sendo implantados nos
diversos serviços públicos. Juntamente com a implantação da avaliação que mede a
qualidade, as instituições temiam perda da autonomia, pois um sistema de avaliação
dita parâmetros e “é absolutamente essencial assegurar a coerência entre objetivos,
critérios e mecanismos de avaliação” (POLIDORI, 2011, p. 100).
Uma das questões que precisa ser assegurada refere-se à autonomia das
instituições e dos cursos. Os cursos embora tenham que atender a determinados
critérios, devem ser autônomos no sentido de organizar os seus currículos, definir
seus objetivos, dentro de uma Diretriz que oriente a sua oferta. A instituição necessita
definir seu planejamento próprio, trabalhar vinculada a comunidade que está inserida,
e se falarmos especificamente de Universidade, necessita assumir o compromisso de
desenvolver ensino, pesquisa e extensão indissociáveis. Esta autonomia é um dos
princípios claramente expressos na lei do Sinaes (BRASIL, 2004).
Assim como princípio de autonomia o Sinaes apresenta como finalidades o
desenvolvimento da efetividade acadêmica e social e o respeito à diferença,
referendando um sentido de qualidade na diversidade, esta “[...] concepção de
qualidade é vista como respeito às especificidades” (MOROSINI, 2001, p. 96). Ao
desenvolver a qualidade como diversidade, não se abandona a promoção de
avaliação, no entanto, são respeitadas as especificidades institucionais, e busca-se

promover uma avaliação transparente e baseada no respeito a autonomia, sendo
assim, a autoavaliação é um aspecto importante, assim como a avaliação de pares,
buscando verificar formas de desenvolvimento institucional que dão certo, na busca
por difundi-las (MOROSINI, 2001).
Além de qualidade isomórfica que já observamos, está presente no
desenvolvimento do Sinaes, qualidade na diversidade, que está expresso como
princípio da Lei, mas que não sabemos o quanto está sendo desenvolvida pelo
sistema e que pode variar muito de instituição para instituição, dependendo de como
promove os processos de autoavaliação interna, se com respeito a autonomia,
visando conceber a diversidade de cada instituição e de cada curso, ou apenas
cumprindo as exigências legais. Morosini (2009) aponta ainda o conceito de qualidade
como equidade, este conceito vem sendo amplamente discutido em políticas
internacionais, e compreender a equidade implica em compreender as diferenças em
primeiro lugar. A qualidade como sinônimo de equidade, conforme Morosini (2001) é
também defendido pela Organização das Nações Unidas para e Educação Ciência e
Cultura (UNESCO) e tem como dimensões a justiça e a inclusão. (MOROSINI, 2009).
Jornet (2012) defende a necessidade de haver modelos educativos que
sustentem a dimensão de coesão social:
Es cierto que en Educación se trata de la equidad, la inclusión, la diversidad
(sea étnica, de género, de origen multicultural…). La conciencia está claro
que existe, aunque no se haya identificado dentro del modelo de acción
mencionado. Y, si se me permite, no sólo existe, sino que quizás entre los
educadores es donde mayor masa crítica de personas que comparten estas
expectativas podríamos encontrar [...] Es necesario hacer un esfuerzo para
intentar acercarnos a un modelo o modelos educativos que explícitamente
afronten el problema de la promoción de la cohesión social. (JORNET, 2012,
p. 351).

Seria desejável que os modelos de avaliação implantados se preocupassem com
a promoção da equidade e da coesão social, entretanto, nas políticas em geral de
avaliação outros valores se sobressaem e dizem respeito ao sentido de qualidade
isomórfica apontada por Morosini (2009), assim. Dias Sobrinho (2011) discutindo as
tendências mundiais de acreditação, ressalta os aspectos em que ela assume valores
distanciados da busca por equidade e coesão social, da busca por melhorias que
resgatem o sentido educacional de desenvolvimento da coesão social apontadas por
Jornet (2012). Pois:

[...] segundo orientações internacionais, a acreditação acaba deixando de
lado os processos, contextos, e modos de apropriação dessa produção, bem
como valores, compromissos com as comunidades locais e as dimensões
qualitativas de relevância social. (DIAS SOBRINHO, 2011, p. 29).

Acreditar é justamente a nomenclatura que designa os processos que formal e
burocraticamente determinam “reconhecimento e fé pública da ‘qualidade’. Neste caso
acreditação leva em conta quase só aquelas dimensões mais visíveis e quantificáveis
da avaliação [...]” (DIAS SOBRINHO, 2011, p. 29). Assim sendo observamos que a
avaliação está cada vez mais ganhando ares de regulação, valorizando determinados
aspectos da qualidade em detrimento de outros. A avaliação, em nosso entendimento,
pode e deve desenvolver-se de modo a encontrar as dificuldades que impedem o
desenvolvimento institucional, de um curso, de um programa, ou de uma disciplina.
Para isso necessita ter finalidades claras, ser transparente e estar pautada em valores
como o desenvolvimento da justiça, equidade. Por que:
A certeza que temos é que qualidade é um construto imbricado no contexto
das sociedades e consequentemente nos paradigmas de interpretação da
sociedade e do papel da educação superior na construção de um mundo
melhor e, me atreveria a dizer, sustentável. Cumpre também pensarmos e
implantarmos efetivamente a concepção de qualidade como Equidade.
(MOROSINI, 2009, p. 184)

Compreendemos que desenvolver os aspectos qualitativos da avaliação é um
processo, e que “[...] sendo social, a construção da qualidade requer o compromisso
e o envolvimento ativo dos sujeitos que atuam no cotidiano da educação” (DIAS
SOBRINHO, 2011, p. 35).
A REGULAÇÃO E O SINAES
A lei do SINAES expressa a concepção de regulação entre as finalidades do
Sistema, prevendo o uso dos resultados da avaliação como subsídio para a regulação
que:
[...] constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão
da educação superior, neles compreendidos o credenciamento e a renovação
de credenciamento de instituições de educação superior, a autorização, o
reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de graduação.
(BRASIL, 2004a, Art.2º, Parágrafo único, grifo nosso).

Está claro que para o Sinaes a regulação são os atos legais outorgados pelo
Ministério da Educação mediante comprovação da qualidade da instituição e do curso,
a partir de processo de avaliação. Para Griboski (2014), o modelo de avaliação voltado

para a regulação, e não autoregulação gera um processo disciplinador, que não
possibilita a superação de dificuldades, pois:
Com esse sentido regulatório, entretanto não autorregulatório, a avaliação
realiza apenas a verificação das condições de oferta de um determinado
curso em relação a um ideal esperado (padrão de qualidade), o qual é
orientado pela eficácia e pela eficiência, estritamente relacionada à produção
e aos resultados. (GRIBOSKI, 2014, p. 157).

Segundo Barroso (2005), a regulação é um termo com muitas definições, de
modo que é visto como “uma função essencial para a manutenção do equilíbrio de
qualquer sistema” (BARROSO, 2005, p. 728), incluindo também sistemas sociais.
Neste caso, o autor faz uma leitura interpretativa dos sentidos da regulação como
coordenação dos sistemas educativos. Nesta leitura, ele apresenta a complexidade
existente na regulação dos processos educativos, afirmando que:
A regulação do sistema educativo não é um processo único, automático e
previsível, mas sim um processo compósito que resulta mais da regulação
das regulações, do que do controlo directo da aplicação de uma regra sobre
a acção dos “regulados”. (BARROSO, 2005, p. 733).

É possível identificar, como parte deste processo de regulação, os atos legais
que ordenam o funcionamento do sistema de ensino, que regulamentam a avaliação,
conforme notamos na multiplicação destes atos de forma hierárquica partindo das
esferas centrais de governo até chegar as menores unidades das instituições,
definindo regras e procedimentos a serem executados. É a ação conjunta das
instituições seguindo a política vigente, materializada pelas normas, que efetiva na
prática a regulação do sistema.
Da mesma forma Afonso (2012, p. 187) chama de “regulação multinível”, sejam
estes níveis Estados nacionais, instâncias subnacionais ou institucionais. Esta
Regulação aponta para uma complexidade das políticas públicas, pois os diferentes
níveis e atores envolvidos, com diferentes interesses e também diferentes concepções
de educação, as disputas entre público e privado, e a coexistência, de instituições de
educação superior com diferentes características, tornam o processo de avaliação
complexo, e em alguns casos, parece que o sentido de regulação se sobrepondo, traz
características mais autoritárias e menos formativas ao processo de avaliação.
Como é evidente, a multiplicidade de processos de regulação e a sua difícil
compatibilização tornam não só problemáticas as próprias noções de
“equilíbrio” e “coerência”, intrínsecas a qualquer sistema, como põem em

causa a própria possibilidade de existência de “um sistema nacional” de
ensino. A tentativa de superar esta situação está na origem de diferentes
propostas ou medidas de política educativa, que se podem consubstanciar
nas seguintes modalidades (de natureza e propósitos políticos diferentes):
segmentação do sistema nacional de ensino em subsistemas locais
relativamente independentes; substituição da regulação das estruturas e dos
processos pela auto-regulação das pessoas; construção de acordos ou
compromissos sobre a natureza e finalidades do bem comum educativo, que
permitam a convergência dos diversos processos de regulação. (BARROSO,
2005, p. 735).

Por fim, podemos concluir que a regulação, por si só, não é boa ou ruim, mas
compatibilizar diferentes interesses, e equilibrá-los visando construir com certa
coerência os interesses educacionais de uma nação num contexto complexo de
economia global, de Estado neoliberal1 pode fazer com que esta regulação tome ares
autoritários e provoque que a avaliação seja meramente visando burocratizar
processos, estabelecer números e metas, mimetizando características do setor
privado no público, em que os valores e as concepções deveriam primar pelo
desenvolvimento da qualidade com equidade.
Como vemos, nossa posição é de que de fato, há um continuo de disputas e
embates entre interesses e posições diferentes, tanto em prol da defesa de uma
educação pública, sustentada pelo Estado, e de qualidade, quanto ao contrário, pela
transformação da educação em um mercado, mercado de oportunidades, aberto aos
interesses privados, neste caso, sem intenção de que haja qualquer regulação por
parte de Estado, por isso dizemos que a regulação por si só, não é boa ou ruim, ela
pode ser necessária, a Educação pública precisa ser defendida, mas essa regulação
não pode afetar a autonomia da instituição.
Do que conheço do Brasil, e na minha perspectiva, há hoje um pela defesa
da escola pública. (AFONSO, 2012, p. 187). hibridismo muito maior em
termos de orientações educacionais, o que permite, simultaneamente, a
expansão e criação de novas formas de privatização (neoliberal) da
educação, a par de alguma resistência dos movimentos sociais que
continuam a pressionar

1

Conforme Barroso (2005), os anos 80 marcam o surgimento das Políticas Neoliberais ocorrendo a
“redução do papel do Estado e a criação de mercados, ou quase-mercados, nos sectores
tradicionalmente públicos – saúde, educação, transportes, etc”. Este quadro se modifica um pouco na
virada do milênio, período que “assiste-se a um recuo das teorias mais radicais do neoliberalismo e à
emergência de propostas alternativas que vão no sentido de procurar um equilíbrio entre o Estado e o
mercado. (BARROSO, 2005, p. 741).

Embora as políticas públicas estejam contextualizadas em um Estado-Nação,
são influenciadas por contextos maiores, econômicos, globais e mundiais, e deste
modo, Barroso defende que:
No contexto actual da crise do Estado Providência (e do modelo social a que
deu origem), se torna necessário reforçar a dimensão pública da escola
pública, o que obriga a reafirmar os seus valores fundadores, perante a
difusão transnacional de uma vulgata neoliberal que vê no serviço público a
origem de todos os males da educação e na sua privatização a única
alternativa. (2005, p. 746).

A discussão é muito mais ampla do que simplesmente a emissão de atos
regulatórios por parte do Estado, relaciona-se com a questão do direcionamento das
políticas públicas, entretanto, muitas vezes os resultados das avaliações são
utilizados para justificar determinadas posturas em relação ao rumo e as definições
das políticas, portanto a avaliação é estratégica entre as políticas.
COMPREENDER GESTÃO
Iniciamos o diálogo sobre gestão buscando o que a legislação aponta a LDB Lei
n.º 9.394/1996 que afirma entre os princípios do ensino no seu artigo terceiro “VIII gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas
de ensino; IX - garantia de padrão de qualidade” (BRASIL, 1996). Certamente as
características da administração e da gestão das esferas públicas modificaram-se ao
longo do tempo, mas compreender gestão relacionada a qualidade e regulação é
fundamental para compreender todo o contexto de avaliação desenvolvido no Sinaes.
O desenvolvimento da educação como um todo e da Universidade
especificamente, está relacionado com o contexto político e econômico Nacional. Para
exemplificar, conforme Dourado (2016):
A Reforma Universitária que se consolida com a Lei 5.540/68 reconhece e,
paradoxalmente, limita o princípio da autonomia. Considerando o regime
militar implementado e, sobretudo, a implementação de Atos institucionais,
sobretudo o AI 5, a autonomia universitária vai cada vez mais se diluindo
frente as ações de intervenção do governo militar que, cada vez mais,
intervém no cotidiano das universidades perseguindo professores,
estudantes e funcionários. (p.5-6).

Posteriormente com um contexto de democratização, a Constituição de 1988
aprovada e a LDB, reafirmam o termo gestão democrática que ganha força e está
presente amplamente no discurso das políticas, mas de fato o que significa fazer
gestão democrática no contexto da Universidade pública?

A constituição federal, artigo 207 afirma: “As universidades gozam de autonomia
didático-científica, administrativa e pedagógica e de gestão financeira e patrimonial”
(BRASIL, 1988). Desse modo a Universidade é aquela que tem mais autonomia no
seu funcionamento didático-pedagógico, quanto a autonomia financeira, a
Universidade pública está atrelada ao financiamento do governo federal. A LDB com
base na própria constituição definirá para as instituições públicas:
Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao
princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos
colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade
institucional, local e regional. (BRASIL, 1996).

Já define que as decisões deverão ser tomadas por órgão colegiado máximo na
instituição, apontando um princípio para que a gestão seja democrática. A participação
é um fator importante, mas ambiguamente, convivem nas Universidades, os princípios
de mercado, a competitividade imposta ao cotidiano das instituições, pela
produtividade, pela disputa de rankings de avaliação, seja na graduação ou na pósgraduação, também disputam espaço com a gestão democrática.
Para Dourado a questão da avaliação tem um espaço na gestão como forma de
controle:
A LDB reserva à educação superior um conjunto de princípios que indicam
alterações para esse nível de ensino, balizado, de um lado, paradoxalmente,
pelos processos ditos de descentralização e flexibilização presentes nessa
legislação e, de outro lado, por novas formas de controle e padronização por
meio de processos avaliativos estandardizados. (2016, p. 14).

As políticas de avaliação tomam um papel central na gestão, tanto como controle
e regulação externo, quanto em relação a busca por melhoria de qualidade, a
autoregulação e ações internas à Universidade, incluindo a gestão. Segundo o Sinaes
(BRASIL, 2004) as instituições devem desenvolver seus processos internos pautados
na autonomia, no respeito a diversidade, considerando no mínimo as dez dimensões
da avaliação institucional apontadas no artigo terceiro da Lei do Sinaes, dos quais
selecionamos alguns incisos:
Art. 3o A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo
identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas
atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes
dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente as seguintes:
[...]
III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no
que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;
[...]
VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na
relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade
universitária nos processos decisórios;
[...]
VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e
eficácia da auto-avaliação institucional;
[...]

Entendemos a necessidade de discutir um pouco as dimensões da avaliação
institucional que ocorre externamente nos momentos de avaliação para fins de
recredenciamento e continuadamente, de modo interno, pela autoavaliação, incluindo
aí cursos, programas, e as diversas instâncias institucionais com a participação da
comunidade acadêmica. A lei do Sinaes globalmente incentiva e sustenta uma ideia
de gestão democrática, e prevê que a própria instituição deve também primar pela
eficácia de sua autoavaliação, ou seja, problemas apontados devem ser discutidos e
trabalhados no interior da instituição para a sua melhoria contínua.
O inciso III sobre a responsabilidade social da instituição relaciona-se também o
modo de gerir a Universidade e conduzir políticas que levem ao desenvolvimento
sustentável; o desenvolvimento econômico, a inclusão social, como funções
fundamentais para a educação superior e neste caso, para a Universidade. Há
expectativas e exigências em torno da educação superior, e em torno da
Universidade, para que ela cumpra com finalidades esperadas, estas finalidades são
tanto aquelas voltadas para a equidade (MOROSINI, 2009), para a coesão social
(JORNET, 2012), quanto para a competitividade e os valores intrínsecos ao mercado,
e a gestão automaticamente trabalha com estas expectativas distintas.
Segundo o Sinaes, é fundamentada nas dez dimensões que a avaliação deve
desenvolver-se, propor instrumentos capazes de auxiliar no planejamento de ações e
verificar o seu cumprimento, em busca de alcançar continuadamente as dez
dimensões propostas e o seu aprimoramento. Um desafio constante para a educação
superior Brasileira formada por distintos tipos de instituição coexistindo as seguintes
organizações

acadêmicas:

Faculdades

Isoladas,

Centros

Universitários

e

Universidades, com diferentes organizações administrativas, mantidas tanto pelo
poder público quanto privado, podendo também ser comunitárias. Em que pese, a
maioria das instituições no Brasil serem privadas, 87,4% das instituições de educação

superior são privadas segundo Censo da Educação Superior 2014 (INSTITUTO
NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA, 2016,
p. 3). Mas, “a maioria das Universidades é pública (56,9%); as IES privadas são
preponderantes nos centros universitários (92,5%) e nas faculdades (93,2%)”
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO
TEIXEIRA, 2016, p. 3). O percentual de matrículas na graduação em 2014 é maior
nas Universidades, 53,2%. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA, 2016, p. 3).
Estes dados demonstram que as Universidades vêm crescendo no contexto da
educação Superior no Brasil, mas voltando a observar a questão do público e privado,
observa-se que “As IES privadas têm uma participação de 74,9% (5.867.011) no total
de matrículas de graduação. A rede pública, portanto, participa com 25,1%
(1.961.002)” (INEP, 2016, p. 5). Então temos crescimento de Universidade, mas ainda
temos a preponderância do setor privado como maioria para a educação superior.
Esta diversidade de tipos de instituições, o crescimento e expansão do sistema
de educação superior, a necessidade de expansão e democratização para o
atendimento de novas e mais refinadas demandas da população, as políticas que
buscam ampliar o acesso, trazem novas configurações e novos desafios à gestão das
universidades, assim como, a gestão do sistema.
Aliado a defesa da centralidade da educação superior pública é fundamental
garantir o estabelecimento de novas bases para o financiamento desse nível
de ensino, bem como a implementação de políticas específicas visando o
fortalecimento do setor público articuladas às mudanças estruturais possam
contribuir para a expansão da educação superior com qualidade social.
(DOURADO, 2016, p. 22-23).

Por fim, de forma muito contundente, concordamos que a gestão ainda deve ser
pesquisada, discutida e problematizada, para que se possa compreender o que está
relacionado com o democrático da gestão e os desafios existentes na gestão de
cursos programas e em especial na Universidade pública brasileira. É bastante
complexo e está em total relação com a política de avaliação proposta que por vezes
parece ser ambígua, ao falar de participação e democratização, mas por outro lado,
arrefecer no consonante a produção de índices, rankings e supervalorização da
produtividade.
CONCLUSÕES

Percebemos que os conceitos qualidade, regulação e gestão se relacionam e
estão presentes nos processos avaliativos, são chaves para a condução das políticas
públicas em âmbito nacional e no interior das instituições. Entendemos que apenas
os discutimos rapidamente, no intuito de compreendê-los, sem desenvolver uma
pesquisa que buscasse verificar como se imbricam e aprofundá-los na prática, em um
curso ou um programa. Portanto faz-se necessário a continuidade deste trabalho no
sentido de buscar ampliar tais conceitos em uma perspectiva do contexto da prática.
Mas na busca de discutir e problematizar numa perspectiva teórica, os conceitos
qualidade, regulação e gestão, compreende-se que na complexidade de nosso
sistema de ensino, e nas relações estabelecidas entre estado, instituições entre as
quais destacamos a Universidade, comunidade acadêmica e sociedade como um
todo. A política de avaliação tem importância e atualmente é utilizada como forma de
regular a oferta da educação superior, ela tem um papel importante na manutenção
de valores de mercado. Embora, compreendamos que a avaliação tem um potencial
fundamental de desenvolver a qualidade no sentido de equidade e desenvolvimento
social, assim como a gestão tem um papel importante para condução dos rumos da
avaliação, especialmente, da autoavaliação.
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AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA E A QUESTÃO CURRICULAR DO ENSINO
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Eixo 1 - Gestão da educação básica e superior
RESUMO
O presente artigo apresenta uma discução acerca das políticas públicas para avaliações em larga
escala realizadas, atualmente, no Brasil. Tem como objetivo discutir as avaliações em larga escala
realizadas no Brasil, com o intuito de compreender qual a relação que essas podem ter com o trabalho
pedagógico do professor e do gestor, pensando de forma mais específica na organização curricular
das escolas.Fez-se necessário um levantamento histórico das políticas de avaliação em larga escala
vigentes no Brasil através de um estudo documental acerca da legislação, a qual, fornece as bases
legais para a avaliação em larga escala, bem como um estudo bibliográfico, como forma de inferir
conceitos relacionados à questão curricular no Brasil. realizou-seum estudo bibliográfico, que de acordo
com Gil (2008) é desenvolvido com base em material já elaborado. Juntamente com um estudo
documental que, de também segundo Gil (2008), é muito parecido com o bibliográfico, apresentando
diferença na natureza das fontes, pois esta forma vale-se de materiais que não receberam ainda um
tratamento analit́ ico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.Por
meio desta pesquisa, conseguimos não apenas pontuar acerca das políticas públicas para a avaliação
em larga escala, mas também refletir sobre estas políticas e ainda aprofundar problematizações, acerca
da questão curricular. Assim, concluimos que gestores e professores necessitam conhecer e entender
o processo de construção da matriz curricular para poderem problematizar a avaliação, levantando
críticas e soluções para problemas de aprendizagem em suas escolas e identificar situações que não
aparecem nos resultados dos testes.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Avaliação em larga escala. Gestão Educacional.Currículo.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como perspectiva, uma discussão acerca das avaliações
em larga escala realizadas no Brasil atualmente, com o intuito de compreender qual a
relação que essas podem ter com o trabalho pedagógico do professor e do gestor,
pensando de forma mais específica na organização curricular das escolas.
Para tal discussão, faz-se necessário um levantamento histórico e uma análise
sobre a política do processo de construção, implantação e regulação que as principais
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avaliações realizadas no Brasil nos apresentam. Devido ao nosso enfoque no Ensino
Fundamental, tornou-se importante uma escolha de avaliação específica desse grau
de ensino, a Prova Brasil. Esta avaliação é de extrema importância para o nosso
estudo, devido a suas características e obrigatoriedade em todas as escolas do Brasil,
tanto públicas quanto privadas, além de ser um instrumento de construção do Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que é hoje o termômetro da
educação brasileira utilizado pelo governo e apresentado a população em forma de
índices.
De acordo com Lüdke e André (1986), entende-se por pesquisa o processo
formal e sistemático, que procura respostas para problemas através do método
científico.
Para tanto, realizou-seum estudo bibliográfico, que de acordo com Gil (2008) é
desenvolvido com base em material já elaborado, como forma de inferir conceitos
relacionados à questão curricular no Brasil.
Bem como, um estudo documental que, de também segundo Gil (2008), é muito
parecida com a bibliográfica, apresentando diferença na natureza das fontes, pois esta
forma vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analit́ ico, ou que
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.
Deste modo, acredita-se que por meio desta pesquisa, conseguiremos não
apenas pontuar acerca das políticas públicas para a avaliação em larga escala, mas
também refletir sobre estas políticas e ainda aprofundar problematizações, acerca da
questão curricular.
AS AVALIAÇÕES NO BRASIL
Embora possamos considerar que há algumas décadas antes já existiam
interesses e estudos sobre a implementação de avaliações no Brasil, no início dos
anos 80 a avaliação em larga escala, como conhecemos hoje, teve seu início, quando
o Ministério de Educação (MEC) começou a desenvolver estudos sobre a avaliação
educacional, movido pelo incentivo proveniente das agências financiadoras
transnacionais.
De acordo com Gomes Neto e Rosemberg (1985) o Brasil passava por um
processo de redemocratização, fato que favorecia um clima tanto de busca da
universalização e qualificação da educação, quanto de percepção da necessidade de

se construir instrumentos para a avaliação em larga escala. Foi principalmente no
início dos anos 90 que surgiu o primeiro modelo de avaliação em grande escala como
instrumento de definição de indicadores neste país, que foi denominado Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Atualmente, o SAEB tornou-se
um composto de dois processos avaliativos: a Avaliação Nacional da Educação
Básica (ANEB) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), esta última
chamada de Prova Brasil, que por sua vez é parte definidora do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)1, processo que é organizado pelo
Estado e executado pelos gestores locais.
Ao realizar uma breve pesquisa no site do Ministério da Educação (MEC),
encontramos as seguintes modalidades avaliativas para o Ensino Fundamental:
Provinha Brasil, Prova Brasil, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
(PISA) e Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(Encceja). Importante destacar que o MEC responsabilizou o Instituto Nacional de
Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para subsidiar a formulação
e implementação de políticas públicas para a educação, visando a qualidade, a partir
de índices confiáveis. Para o cumprimento dessa tarefa, o INEP vem trabalhando a
partir de avaliações de grande escala, definidas como indicadores de qualidade, entre
os quais estaremos trabalhando com aqueles direcionados ao ensino fundamental.
Isso pode ser afirmado devido ao INEP desenvolver o IDEB, que é definido a
partir da Prova Brasil e a taxa de aprovação escolar, multiplicando-se a nota média da
primeira pela segunda. Dessa forma, chegamos ao número - índice - que define o
pretendido nível de "qualidade" segundo os parâmetros nacionais e internacionais da
educação no Brasil, para que, a partir disso, o governo trabalhe, em tese, para que
melhorias ocorram no sistema educacional. Esse índice de qualidade também é
calculado na maioria dos países no mundo, o que é divulgado pela imprensa em forma
de rankings, ou seja, na classificação entre as escolas, posicionando-as a partir dos
índices encontrados. Em vista disso, seguidamente, ouvimos comentários de pais de
alunos do Ensino Fundamental, guiados pela mídia, lutarem por uma vaga em tal
escola porque tem um IDEB acima da média.
1

Criado pelo INEP em 2007, o IDEB é um indicador de qualidade educacional que combina
informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb) - obtido pelos
estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino
médio) - com informações sobre rendimento escolar (aprovação).

Os rankings podem ser vistos entre as escolas brasileiras; dessa forma,
podemos entender que o governo tem o intuito de obter índices quantitativos e
controlar as escolas através do diagnóstico e consequentemente a regulação, por
meio da supervisão. O que não significa dizer que os indicadores não possuem sua
validade, pois:
[...] em boas condições, os indicadores são o reflexo da política educativa e
dão eventualmente informações sobre modificações que devem operar nesta
política. Porém, devem ser consistentes, isto é, não podem ser
demasiadamente sensíveis às flutuações acidentais. (RIBEIRO, 2010. p. 35)

Desta forma, é importante definir a Prova Brasil, que é uma avaliação
desenvolvida com alunos de quinto e nono ano, faz parte do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (SAEB) e é uma avaliação de diagnóstico
desenvolvida em larga escala. Apenas realiza avaliações em Língua Portuguesa e
Matemática, sendo aplicada a cada dois anos, de regime obrigatório em escolas
públicas, rurais e urbanas, com mais de 20 alunos na série. Esse formato da Prova
Brasil acontece desde 2001. Podemos encontrar sua definição e objetivo disponível
no site do MEC:
A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb)
são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo
sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários
socioeconômicos. (MEC,2016)

A Prova Brasil (ANRESC) foi instituída por portaria n.° 69 de 04 de maio de
2005, e tem como objetivos gerais, conforme o inciso 2º do Art. 1º:
a) avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas, de forma que cada
unidade escolar receba o resultado global; b) contribuir para o
desenvolvimento, em todos os níveis educativos, de uma cultura avaliativa
que estimule a melhoria dos padrões de qualidade e equidade da educação
brasileira e adequados controles sociais de seus resultados; c) concorrer para
a melhoria da qualidade de ensino, redução das desigualdades e a
democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais,
em consonância com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da
educação nacional; d) oportunizar informações sistemáticas sobre as
unidades escolares. Tais informações serão úteis para a escolha dos
gestores da rede a qual pertença. (BRASIL, 2005)

A Prova Brasil tem-se mostrado muito mais um processo de controle do que de
qualidade. Isso porque, em sua configuração legal, trata de deixar claro que ela é uma
avaliação de diagnóstico, e que irá ser um meio informativo para quem tenha

interesse, e que avalie as escolas a partir dos resultados uma instituição de ensino.
Os questionamentos surgem quando se afirmar haver um resultado global e uma
melhoria na qualidade do ensino. Porém não seria possível pressupor o que será feito
a partir dos resultados da Prova Brasil sem haver, no mínimo, discussão do assunto
em todas as escolas. O espaço demograficamente extenso do nosso país não nos
permite fazer qualquer suposição sobre o que acontece nas escolas após a
apresentaçao dos resultados da prova em questão.
PROVA BRASIL COMO DISPOSITIVO DE CONTROLE
O governo brasileiro tem seguido as orientações de organismos financeiros
internacionais para propor e fomentar as políticas educacionais no país, entre elas, e
como uma decorrência “natural”, está a necessidade de estabelecer metas avaliativas
dos seus resultados.
Segundo Vieira (2008) esse processo vem provocando uma intensificação de
reformas educacionais orientadas pela lógica da demanda de mercado. Essa lógica
tem se estabelecido tanto na elaboração de polit́ icas curriculares nacionais como na
gestão escolar, desencadeando crescentes reformas de controle sobre o trabalho
docente, capazes de controlar cada docente e cada sala de aula. “Através do qual o
controle da docência combina instrumentos de vigilância externa sobre o processo de
trabalho educativo com discursos de forte carga moral” (VIEIRA, 2008, p. 53), além
de responsabilizar o professor de forma individual pelos resultados alcançados pelos
alunos, desconsiderando todo o contexto que está envolvido desde o momento em
que é “pensada” a implantação de uma política avaliativa até sua implantação, uma
vez que, ao longo desse percurso muitos fatores influenciam.
Nesse sentido, entendemos que a polit́ ica avaliativa proposta pelo governo para
todos os niv́ eis educacionais, e em particular a Prova Brasil, tem se mostrado um forte
dispositivo de controle curricular, com a intenção de controlar os saberes desenvolvido
em sala de aula pelos/as professores/as.
Dispositivos são ações (discursos) que interferem na disposição das relações
sociais, prescrevendo, ordenando, normalizando, as formas e os conteúdos de como
essas relações devem ocorrer, ou serem estabelecidas e/ou mantidas. Um dispositivo
é então uma espécie de norma prática, de preceito que atua nas diferentes partes de

um aparelho social, desempenhando uma função especial com vistas um fim
determinado. (VIEIRA, 2006, p. 3)
O conjunto de práticas e estratégias governamentais que fazem com que os
individ
́ uos livres possam controlar a si mesmo e a outras pessoas, pode ser definido
como governamentalidade. “Foucault reforça a análise de que um dos principais
aspectos das sociedades modernas é a existência de técnicas de poder que
observam, monitoram, moldam e controlam o comportamento das pessoas”
(SILVEIRA, 2005, p. 93). Numa tentativa de criar sujeitos governáveis, via técnicas de
controle e normalização de condutas das pessoas. Essas estratégias são possiv́ eis
através de dispositivos de controle.
O controle na sociedade atual tem se estabelecido de maneira que “[...]
mecanismos de comando se tornam cada vez mais democráticos, cada vez mais
imanentes ao campo social” (HARDT; NEGRI, 2006, p. 42). Os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) são exemplos dessa polit́ ica de controle no Brasil, pois
suas diretrizes sistematizam detalhadamente cada área do conhecimento (VIEIRA,
2008, p. 60).
Os processos de avaliação a que os alunos são submetidos, e que avaliam
também o desempenho dos professores e das escolas, indicam que essa forma de
controle governamental, e, ao serem aliados aos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) reforçam os objetivos, os saberes e as práticas estabelecidas no âmbito oficial
do governo, atuando como práticas normalizadoras e controladores dos/as docentes.
AS AVALIAÇÕES E O TRABALHO PEDAGÓGICO
Seguindo a lógica histórica, consideramos as noções de currículo e as teorias
que as sustentam a partir da década de 80, mais especificamente anos 90, que
representam o período de efetiva implantação dos atuais modelos de avaliação em
larga escala.
Na década de 80 a teoria curricular que se desenvolve no Brasil é a crítica, que
oportunizou a ampliação do entendimento das conexões entre currículo e as relações
de poder.
Já na década de 1990 a análise curricular foi norteada pelo parâmetro pósmoderno endossando a construção das identidades e subjetividades.

Os currić ulos escolares visam dar encaminhamentos sobre a ordenação dos
conhecimentos que serão desenvolvidos e, por isso, precisa ser compreendido a partir
do contexto social e histórico e dessa maneira acabam dando relevância ao contexto
curricular ordenando e condicionando. Assim:
Quando definimos curric
́ ulo, estamos descrevendo a concretização das
funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las num momento
histórico e social determinado, para um niv
́ el de modalidade de educação,
numa trama institucional, etc. [...] O curric
́ ulo é a forma de ter acesso ao
conhecimento, não podendo esgotar seu significado em algo estático, mas
através das condições em que se realiza e se converte numa forma particular
de entrar em contato com a cultura (GIMENO SACRISTÀN, 2000, p.15)

Com essa perspectiva, compreende-se que currículo e avaliação necessitam ter
uma mesma visão e compreensão de que os alunos que se inserem na escola terão
diferentes vivências, e que é possível a definição de currículos que se adaptem a tais
diversidades. Porque:
[...] uma historia do curric
́ ulo amplia a tradicional preocupação com o acesso
a educação. Não se trata apenas de uma questão de acesso a escola, ao
conhecimento, visto como um corpo indiferente e neutro, mas do acesso
diferencial a diferentes tipos de conhecimento. A questão do acesso
diferencial a escola amplia- se para a questão do acesso diferencial ao
currículo ou talvez, melhor dizendo aos currículos. [...] quais conhecimentos,
valores e habilidades eram considerados verdadeiros e legítimos numa
determinada época, assim como tentar determinar de que forma essa
validade e legitimidade foram estabelecidas (SILVA 2002, p.10- 11).

Porém, a implementação de uma avaliação em escala nacional transparece a
intencionalidade de uma normatização de diretrizes curriculares nacionais mínimas,
buscando de alguma maneira a padronização do ensino, salientando aqui as
diversidades regionais e culturais num país de tamanho continental.
Também pode acenar com a possibilidade de transformação das práticas, uma
vez que os dados coletados podem ser vistos como indicadores para professores e
gestores percebem de que ponto partir para focar seus estudos para fortalecer as
habilidades apontadas como deficientes e se as mesmas estão no caminho certo.
Desta forma:
A categoria "avaliação" norteia a organização do trabalho pedagógico, sendo
aliada de alunos, professores e gestores, tendo como propósito identificar e
analisar o que foi aprendido e o que não foi, para que se reorganize o trabalho
de modo que a aprendizagem ocorra. A expressão "trabalho pedagógico" não
deve ser entendida como "processo ensino-aprendizagem", em que apenas
o professor ensina e apenas o aluno aprende; deve, ao contrário, referir-se
ao trabalho desenvolvido pela escola/instituição como um todo, e ao trabalho

realizado nos diversos espaços de aprendizagem, por meio da interação de
professores e alunos. Desta forma, constrói-se um trabalho cuja
responsabilidade todos participam. (RIBEIRO, 2010, p. 27).

A organização do trabalho pedagógico irá interferir diretamente na definição de
currículo da escola, o que significa dizer que a avaliação precisa ser vista como
instrumento de construção de uma educação de qualidade, na qual os
dados/resultados das avaliações podem ser indicadores sobre quais caminhos seguir.
O problema parece estar nessa compreensão de utilização de avaliação como
processo, o que nem o Estado brasileiro compreende, pois como apontamos acima,
as avaliações de larga escala podem muito bem ser definidas como reguladoras do
ensino. Assim:
A atual legislação do ensino e as formas clássicas de avaliação da
aprendizagem colocam hoje para as escolas e para o corpo docente o desafio
de superar, pelo desenvolvimento de formas alternativas de tratamento dos
conteúdos do ensino e de maneiras de avaliá‐los, a restrição do trabalho
pedagógico àquilo que será avaliado pelas provas e testes e mesmo pelos
sistemas de avaliação unificados, hoje em implantação pelas instâncias
governamentais. A incorporação de outros conteúdos, de trabalhos mais
abrangentes para além dos conteúdos mínimos e, sobretudo, o
desenvolvimento de processos de avaliação da aprendizagem não restrita
aos “mínimos” pode evitar que os conteúdos clássicos tornem‐se não um
mínimo, mas os únicos a serem trabalhados. (OLIVEIRA & PACHECO, 2008,
p.124‐125)

Cabe, então, aos atores envolvidos nesse processo de definição e organização
do ensino, que supere a ideia de que as avaliações são reguladoras de um processo
que se encerra, mas sim são um processo que define os caminhos a serem seguidos
para que a aprendizagem, de fato, ocorra. Outra necessidade aparente é que os
conteúdos não sejam definidos pelas avaliações estatais, pois elas não podem ser
consideradas únicas em um processo de ensino e aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É considerável partir do pressuposto que as avaliações de larga escala no Brasil,
principalmente nosso foco de pesquisa, a Prova Brasil, abrange apenas uma parte do
que nos apresenta o currículo escolar. Neste sentido, gestores e professores
necessitam conhecer e entender o processo de construção da matriz curricular para
poderem problematizar a avaliação, levantando críticas e soluções para problemas de
aprendizagem em suas escolas e identificar situações que não aparecem nos
resultados dos testes.

Quando conhecidas as matrizes curriculares torna-se possível analisar os
resultados dos testes verificando o que o quanto os alunos apreenderam no percurso
desenvolvido até então. Possibilita perceber as deficiências que atingem a maioria
dos alunos.
A avaliação em larga escala tem sido tema recorrente nas esferas
governamentais, porém entre a comunidade escolar, os debates e estudos ainda não
têm se mostrado relevante, comparando-se à amplitude e complexidade do tema.
Finalmente, precisamos lembrar que diversos movimentos do governo são
orientados pelo resultado das avaliações, e acabam alterando ou implementando
novas políticas públicas, que afetam diretamente no trabalho pedagógico.
Torna-se, então, necessário que os atores escolares estejam cientes de todo
esse movimento, e que antes de aprovar ou rejeitar ou mesmo fazer ressalvas ao
modelo de avaliação vigente há uma obrigação de apropriação do contexto de como
a mesma foi se consolidando historicamente no país e também de forma mais
regional/local através das secretarias e principalmente entender sua estrutura, seus
objetivos e a forma com que estes resultados são utilizados. Somente em posse
destes conhecimentos haverá uma discussão pautada no compromisso de uma
melhora real do rendimento do aluno, em melhores condições de trabalho para os
professores e escola como um todo, assim como considerar as questões sociais que
interferem diretamente no aproveitamento do potencial do aluno em sala de aula.
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Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
RESUMO
Este trabalho está vinculado ao Programa Observatório da Educação (OBEDUC), fomentado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), desenvolvido pelo Grupo de
Pesquisa Elos/CNPq da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e apresenta o recorte de uma
pesquisa realizada no contexto do curso de Mestrado em Educação, do Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade Federal de Santa Maria (PPGE/UFSM) no ano de 2016. O objetivo é
analisar a relação dos Conselhos Municipais de Educação (CMEs) com o financiamento da educação
básica pública municipal. A metodologia desenvolvida está pautada na pesquisa descritiva com base
na revisão bibliográfica acerca do tema do financiamento da educação e dos planos nacionais de
educação. As análises estão voltadas para as proximidades e distanciamentos presentes nos Planos
Nacionais de Educação dos anos de 2001 e 2014, aprovados, no Brasil, após a redemocratização. Os
limites e as possibilidades de análise de políticas públicas educacionais tornam-se complexas,
especialmente se tratando de questões relativas ao financiamento público, em virtude da dinâmica da
conjuntura econômica encontrada no espaço de tempo dos dois planos. O aporte teórico está baseado
nos estudos de Bordignon (2009) e Rossinholi (2010) e na análise do corpo da legislação referente à
cada Plano Nacional de Educação. Identificou-se que os dois planos trazem, no corpo da sua lei,
elementos de controle, avaliação e acompanhamento da execução das metas, mas de modos distintos.
Percebeu-se que o financiamento da educação no atual PNE/2014 indica a inclusão de uma nova fonte
de recursos advindas da exploração do petróleo e gás, elementos inexistentes no século passado,
quando, para a elaboração do PNE de 2001, contava-se apenas com as regras constitucionais já
previstas e com os recursos que compunham o então FUNDEF.
Palavras-chave: Financiamento. Plano Nacional de Educação. Políticas Públicas de Educação.

INTRODUÇÃO
O presente estudo surge a partir das reflexões realizadas no contexto da
pesquisa em nível de Mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal de Santa Maria (PPGE/UFSM) que busca analisar a relação dos
Conselhos Municipais de Educação com o financiamento da educação básica pública
municipal. Além disso, a presente pesquisa articula-se com os estudos e reflexões
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realizados no âmbito do Observatório de Educação (OBEDUC\CAPES), desenvolvido
pelo Grupo de Pesquisa Elos/CNPq da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
que está voltado para a temática “Interlocuções entre políticas públicas e ações
pedagógicas: limites e possibilidades”. Um dos objetivos do grupo de pesquisa é
delinear e analisar os limites e as possibilidades dos Conselhos Municipais de
Educação (CMEs), vinculados ao Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros
Municipais de Educação (Pró-Conselho) no Rio Grande do Sul (RS), na região de
abrangência da Associação dos Municípios da Região Central do RS (Amcentro),
considerando a existência de Sistema Municipal de Educação, tempo de atuação,
financiamento, proposições de políticas públicas, formação dos conselheiros, entre
outros aspectos subjacentes ao perfil e atuação dos conselheiros.
Considerando que muitas são as pesquisas e as produções no âmbito do
Programa OBEDUC, relacionadas aos elementos acima, e pouca produção
relacionada aos CMEs e ao financiamento da educação, e menos ainda refletindo
acerca dos mecanismos de financiamento da educação básica, é que surge, de forma
pertinente, a presente pesquisa.
Nesse sentido, a presente pesquisa busca analisar as proximidades e
distanciamentos presentes nos dois Planos Nacionais de Educação, aprovados, no
Brasil, após a redemocratização, ou seja, primeiro o Plano Nacional de Educação
(PNE), aprovado através da Lei Federal nº 10.172 de 09 de janeiro de 2001 e o
segundo PNE aprovado, através da Lei Federal nº 13.005 de 25 de junho de 2014.
Cabe mencionar que a pesquisa aqui proposta, é analisar as proximidades e
distanciamentos presentes nos dois planos, não será realizada no todo dos dois
documentos, uma vez que os mesmos são de grande extensão de dados, diretrizes e
metas. Portanto, o foco esteve direcionado à análise das proximidades e
distanciamentos especificamente nos objetivos e metas que se destinam às questões
do acompanhamento e controle bem como do financiamento da educação básica
pública. Assim, não será foco, por exemplo, questões relativas ao ensino superior, ao
currículo ou a avaliação.
Longe de ser definitivo, mas perto de ser uma contribuição às pesquisas do
Observatório de Educação (OBEDUC\CAPES), bem como aos debates em torno do
financiamento e dos planos de educação, a presente pesquisa buscará suporte nos
conceitos de Amaral (2012), Rossinholi (2010), Bordignon (2009) quando esses tratam

de planos de educação e de financiamento da educação no Brasil, Barros e Lehfeld
(2012) e Creswell (2010) quando tratam de métodos de pesquisa e, ainda, serão
utilizados textos legais, relatórios de análise, notas técnicas e sites institucionais que
contenham dados referentes aos PNE em análise.
Sabe-se dos limites e possibilidades de análises de políticas públicas
educacionais, especialmente em se tratando de questões relativas ao financiamento
público, em virtude da dinâmica da conjuntura econômica encontrada no espaço de
tempo dos dois PNE analisados, mas espera-se, com essa comparação, refletir
acerca da permanência ou abandono de estratégias de financiamento educacional do
Brasil, nos últimos quinze anos.
POLÍTICAS DE FINANCIMANENTO PARA O DECÊNIO: UMA ANÁLISE
COMPARADA
O financiamento da educação no Brasil não é matéria nova ou ponto de reflexão
que gere consensos. Há os que mencionam a escassez de recursos e os que
advogam a falta de gestão. Há, ainda, os que mencionam as dívidas históricas com o
setor e as dimensões continentais das demandas educacionais. Fato é que esse tema
vem, há muito tempo, sendo mencionado nas sucessivas reformas do Estado e nas
mais diversas constituições ou leis educacionais no Brasil.
Na primeira metade do século XX, a Constituição Federal de 1934, já no período
republicano, traz um capítulo inteiro sobre a educação, mencionando em seu artigo nº
150 que competia à União exercer ação supletiva, onde se faça necessária, por
deficiência de iniciativa ou de recursos. Além disso, determinava que o Plano Nacional
de Educação deveria ser redigido prevendo ensino primário integral gratuito e de
frequência obrigatória extensivo aos adultos; tendência à gratuidade do ensino
educativo ulterior ao primário, a fim de o tornar mais acessível. O que se percebe,
naquele momento, que já se caminhava para uma preocupação com o financiamento
do serviço educacional, bem como se observou o início da obrigatoriedade da oferta
e da matrícula. Nessa mesma Constituição encontramos o artigo nº 156 que
determinava os percentuais de investimentos em educação por parte da União (18%),
Estados e Municípios (20%) dos impostos na manutenção e desenvolvimento do
ensino. Há ainda o artigo nº 157, § 1º, que determinava que as sobras das dotações
orçamentárias acrescidas das doações, percentagens sobre o produto de vendas de

terras públicas, taxas especiais e outros recursos financeiros, constituirão, na União,
nos Estados e nos Municípios fundos especiais que serão aplicados exclusivamente
em obras educativas, determinadas em lei ou parte desses fundos seriam aplicadas
em auxílios a alunos necessitados, mediante fornecimento gratuito de material
escolar, bolsas de estudo, assistência alimentar etc. (BRASIL,1934).
Assim, nos parece possível pensar que o tema do financiamento da educação
não é tão recente, outras constituições surgiam durante o século XX bem como
alterações

infraconstitucionais

que

também

mencionam

questões

sobre

o

financiamento, entre elas a Constituição Federal de 1988 (CF/1988) (BRASIL, 1988),
que não somente determinou a obrigatoriedade da matrícula e da oferta como também
revisou os mínimos constitucionais, determinando que a União passe a investir 18%
e os Estados e Municípios 25% da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Ainda a
CF/1988 determina que a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao
atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a
universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, que programas
suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos
provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários e, ainda,
menciona uma fonte adicional de recursos: Salário Educação1 recolhido pelas
empresas na forma da lei.
Ainda que tenhamos avançado na legislação do país, na prática, as dívidas
históricas e a escassez de recursos permanecem, pois segundo Rossinholi:
Análises realizadas sobre os gastos brasileiros com educação mostram
valores reduzidos se comparados aos níveis encontrados nos países
desenvolvidos e mesmo em alguns países em desenvolvimento [...]A
participação dos gastos públicos com a educação no PIB brasileiro aumentou
10,25% no período compreendido entre 1995 e 2001, representando um
percentual de 0,4% no PIB, mas este fica abaixo de países como Chile,
Argentina e Paraguai (2010, p.14).

Se pensarmos a partir de uma perspectiva histórica, a capacidade do Estado
brasileiro de financiar a educação básica pública, segundo boa parte das pesquisas
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nessa área, sempre fica aquém da necessidade, frente às dimensões continentais do
país e das demandas sempre muito numerosas, ou até mesmo se comparadas aos
outros países.
Nesse sentido, é pertinente mencionar que a figura do Plano Nacional de
Educação (PNE) não é algo novo no cenário político educacional brasileiro, em que
pese o fato de as ações que entornam sua construção e aprovação ganharam grande
destaque na imprensa, nas escolas e nas universidades brasileiras nas últimas duas
décadas. O PNE aparece pela primeira vez na Constituição Federal de 1934, no artigo
nº 150, que delegava à União o papel de fixar o PNE, compreensivo do ensino de
todos os graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua
execução, em todo o território do país (BRASIL, 1934). Essa menção na CF/34 não
se concretizou em função do golpe de Estado do governo Vargas em 1937. Não se
pode deixar de frisar que, caso ocorresse, o plano teria as características singulares
da União, uma vez que cabia a ela, privativamente “fixar” o PNE. Vinte e três anos
depois, em 1960, o então Conselho Nacional de Educação, esboçou um projeto para
ser enviado à Câmara dos Deputados, e que não foi analisado em virtude da
conturbada situação política do país. Nas décadas de 60 e de 70, em função do regime
militar e das restrições democráticas vividas no país, os planos dessa época eram
documentos que continham processos gerais e gerenciais de planejamento
centralizado do e no governo militar, sem contar com a participação ampla de
educadores ou profissionais da área da educação e mais focado em planejamentos
unilaterais.
Somente no período da redemocratização, na década de 80, com outras
concepções de sociedade e de Estado, é que a CF/88 passa a mencionar, como
princípio constitucional, a gestão democrática da educação e retoma a pauta de um
plano decenal de educação. A nova Constituição mencionou em seu artigo nº 214 que
uma lei estabeleceria o PNE, de duração decenal, em regime de colaboração e
definiria diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e
modalidades, integrando as diferentes esferas federativas. Neste contexto se percebe
vários elementos importantes como a duração do plano, a existência de objetivos e
metas e a atuação conjunta com os demais entes federados, o que demonstra uma
abertura ao diálogo dentro da federação e até mesmo com a sociedade.

A ideia de um Plano Nacional de Educação toma corpo e força apenas na década
de 90, após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB/9394) (BRASIL, 1996), nascida num processo mais democrático do país. Nesse
momento o artigo nono da nova LDB/9394 (BRASIL, 1996) diz que compete à União
elaborar o PNE, mas com uma mudança significativa, uma vez que diz que esse deve
ser elaborado em colaboração com estados e municípios. Não há aqui a decisão
singular do Governo Federal, mas antes uma postura mais ampliada tendente a uma
visão mais federativa e democrática do planejamento de políticas educacionais. A
mesma lei dizia ainda em eu artigo nº 87 que a União teria o prazo de um ano para
encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de PNE em sintonia com a
Declaração Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990).
Assim aconteceu quando em 1998 o Governo Federal encaminhou uma
proposta de PNE que foi debatida pelas comissões do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados e através de audiências públicas. Três anos depois o PNE foi
aprovado, após debates e análises pela comunidade educacional e política brasileira,
através de Lei Federal nº 10.172 de 9 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), com
vigência de dez ano.
Em 2009, quase no final da vigência do PNE de 2001, o Ministério da Educação
(MEC) convoca a Conferência Nacional de Educação (CONAE), que se converteu em
um amplo processo de debate e reflexão pelos municípios, estados, famílias e alunos,
professores e demais setores da sociedade brasileira para pensar possíveis metas e
estratégias para o novo PNE. Somente em 2014, através da Lei Federal nº 13.005
(BRASIL, 2014), o Governo Federal sancionou o novo PNE. Isso significa um lapso
temporal no qual o país ficou sem uma agenda de planejamento, contudo os debates
e embates entre propostas e estratégias foram intensos, não somente nas CONAE,
como também dentro do Congresso Federal.
Os planos de educação são uma agenda pública com duração de dez anos que
propõem metas e estratégias a serem atingidas, independente das orientações
ideológicas e partidárias dos governos. Um plano de educação, seja estadual,
municipal ou nacional, precisa propor metas claras e exequíveis com o objetivo de
melhorar a qualidade da educação, aumentar o acesso, o sucesso, a permanência, a
valorização profissional, o desenvolvimento cientifico e tecnológico do país. Segundo

Bordignon (2009, p. 91) o “PNE é um plano de Estado, para além dos governos, com
dimensão nacional, e responsabilidade de todos os entes federados”.
Ainda, antes de avançarmos para a análise dos dados de pesquisa, cabe uma
última consideração sobre os dois PNE brasileiros. Os dois foram elaborados e
sancionados em momentos distintos da história econômica e política brasileira, mas
trazem em si, marcas fortes da descentralização do Estado brasileiro, bem como
mencionam a ideia de controle e participação social, em especial através de
conselhos. Esse fato é muito emblemático, pois representa um momento de inflexão
na cultura estatal brasileira quando propõe e permite que o cidadão também participe
da proposição ou fiscalização das políticas públicas.
Desta forma, os dados analisados e apresentados foram produzidos a partir de
uma pesquisa descritiva com base na revisão bibliográfica acerca do tema do
financiamento da educação e dos planos nacionais de educação que, nas palavras de
Barros e Lehfeld (2014, p. 34), ao mencionarem esse tipo de pesquisa, dizem que as
mesmas, ao valerem-se de levantamento de dados bibliográficos, estatísticos,
indicadores, documentos, entre outros, buscam chegar a elaboração de cenários ou
perfis em relação ao objeto estudado. Ainda, conforme os pressupostos de Creswell
(2010), a pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso, ou multi casos, por
tratar-se da análise de dois planos. O autor sustenta que os estudos de caso são um
modelo de estratégia de investigação na qual o pesquisador explora profundamente
um programa ou ação usando diversos procedimentos de coleta de dados.
PNE/2010 E PNE/2014: APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS
Os Planos Nacionais de Educação são uma agenda de Estado para a educação,
uma agenda com objetivos, metas e estratégias a serem alcançadas ou pelo menos
buscadas num período de 10 anos. Os ranços e avanços da democracia brasileira no
século XX impediram a concretização dos planos. Somente no período pósconstituinte com ventos mais democratizantes é que a ideia de um plano com duração
decenal foi tirada do âmbito idealizado para ser incorporado nos textos legais.
O primeiro PNE do Brasil teve três anos de tramitação e foi aprovado em 2001,
e sancionado em 09 de janeiro e 2001 através da Lei nº 10.172 (BRASIL, 2001). O
texto da lei que acompanhava o plano era mais enxuto e contava com um anexo no
qual cada etapa ou modalidade foi acompanhada de um detalhado diagnóstico da

situação brasileira da época. Assim, quando sancionado, o PNE contava com seis
capítulos: 1) introdução, 2) níveis de ensino, 3) modalidades de ensino, 4) magistério
da educação básica, 5) financiamento e gestão, 6) acompanhamento e avaliação do
plano. Cada um desses capítulos foi composto de um amplo e detalhado diagnóstico,
de diretrizes e de objetivos e metas. Como resultado final, esse PNE contou com 286
metas, já contabilizados os 9 vetos em metas relativas ao financiamento. É justamente
aí que se encontra as principais críticas ao plano de 2001.
O veto mais criticado tratava-se da elevação do percentual de gastos públicos
em relação ao PIB, aplicados em educação, para atingir o investimento mínimo de 7%
durante a década de vigência do plano. Segundo a justificativa do veto, tal proposição
de atrelar ao PIB os gastos públicos, feria a Lei Complementar n º 101/2000 (BRASIL,
2000), por não indicar fonte de receita correspondente para a elevação do gasto
público e, ainda, por não estar de acordo com o Plano Pluri Anual (PPA). Além disso
a mensagem de veto justificava que os novos PPA deveriam prever tais investimentos
e a possibilidade de apreciação dos vetos pelo Congresso.
Esclarecida a justificativa dos vetos e mencionada a ilegalidade e
inconstitucionalidade das metas cabe sinalizar que o PPA, constitucionalmente, deve
ser avaliado pelo Congresso Federal e reelaborado pelo Governo Federal a cada
quatro anos, além disso, cabe ao Congresso Federal reconsiderar, ou seja, analisar
novamente os vetos, fatos esses que não ocorreram nos anos subsequentes até o fim
da vigência do PNE.
Já o segundo PNE foi constituído de uma estrutura distinta do antigo plano,
tramitou por quase quatro anos no Congresso Federal até sua aprovação e sanção
pela Presidência da República, através da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014
(BRASIL, 2014). O atual PNE possui um corpo de lei bastante detalhado e elaborado,
contendo inclusive mecanismos de controle e participação social durante o seu
período de execução, o anexo da lei contém 20 metas e, para cada meta, suas
respectivas estratégias. Em comparação ao PNE de 2001, o atual plano, pode parecer
um tanto reduzido, mas se considerarmos que muitas das metas traçadas se
desdobram em mais de uma meta e, ainda, em diversas estratégias, chegamos ao
total de aproximadamente 202 ações a serem desenvolvidas em 10 anos. Porém, a
ausência de um diagnóstico e de uma previsão de custeio para a execução das metas

geraram muitas críticas no momento em que o projeto de lei foi encaminhado para o
Congresso.
Segundo notícia divulgada no site do Movimento Todos pela Educação (TODOS
PELA EDUCAÇÃO, 2016), somente em maio de 2011 o Ministério da Educação
(MEC) encaminhou um diagnóstico para o plano. Outro elemento que gerou debate e
dialoga com a presente pesquisa foi o fato de não ter sido apresentado, no momento
da entrega do projeto de lei ao Congresso, uma planilha de custos para a execução
das metas. Essa planilha, conforme consta informado no site consultado, foi
encaminhada posteriormente com diversos dados percentuais e quantitativos de
matrículas de cada meta justificando, ao final, um investimento inferior aos 10% do
PIB conforme determinado pela CONAE de 2010.
Com isso, destaca-se, após leitura detalhada e análise que, no corpo das duas
leis, há menções ao controle e ao acompanhamento da execução das metas, sendo
que no PNE/2001 o artigo nº 3 determinava que a União, em articulação com os
demais entes federados e a sociedade civil, procederia avaliações periódicas sobre a
implementação do plano. Determinava ainda, em seu § 1o do artigo nº 3, que através
das Comissões de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados e da
Comissão de Educação do Senado Federal, ocorreria o acompanhamento da
execução do plano. Cabe mencionar que foram feitas duas avaliações oficiais por
essas comissões, uma em 2004 e outra em 2011, ambas publicadas e divulgadas pela
Comissão de educação e Cultura da Câmara dos Deputados.
Já o PNE de 2014, no que diz respeito a fiscalização e acompanhamento, traz
uma nova organização ao mencionar, em seu artigo nº 5, que a execução do PNE e
o cumprimento de suas metas serão monitorados e avaliados periodicamente pelo:
MEC, Fórum Nacional de Educação (FNE), Conselho Nacional de Educação (CNE) e
pelo Congresso Nacional. Mencionava ainda, no § 2º do artigo 5º, que a cada 2 anos
o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no
anexo desta Lei, considerando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD). Há aqui a inclusão de dois novos atores: o Fórum Nacional de
Educação (FNE) e o Conselho Nacional de Educação (CNE). O FNE foi criado em 14
de dezembro do ano de 2010 com a finalidade de coordenar as CONAE, acompanhar
e avaliar a implementação de suas deliberações, e promover as articulações

necessárias entre os correspondentes fóruns de educação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios (BRASIL, 2010) e contam com grande representatividade
social o que, em tese, pode significar maior participação da sociedade civil na
fiscalização da consecução das metas do PNE.
Referente ao financiamento da educação, o percentual de investimento total em
relação ao PIB, que foi vetado no PNE de 2001, e que aparece no PNE de 2014 como
sendo de 10% do PIB, foi resultante de muita pressão social sobre o governo que
defendia um percentual de 7% em relação ao PIB, contudo o financiamento das metas
do plano depende também de outras fontes de investimento.
Com relação às metas que se referem especificamente ao financiamento, o
PNE/2001 mencionava que para os próximos anos deveria se garantir, entre as metas
dos PPA vigentes para os próximos dez anos, a previsão do suporte financeiro às
metas constantes daquele plano. Já se mencionava naquela época a ideia de Custo
Aluno Qualidade (CAQ) quando se estabeleceu, na meta 18, que a União deveria
calcular o valor mínimo para o CAQ para efeito de suplementação dos fundos
estaduais rigorosamente de acordo com o estabelecido pela Lei nº 9.424/96 (BRASIL,
1996).
Acerca disso, o PNE/2014, a partir da experiência vivenciada na elaboração e
execução do PNE/2001, conseguiu-se avançar em alguns elementos. A meta 20, meta
específica do financiamento, determina a ampliação do investimento público em
educação pública de forma a atingir 7% do PIB no 5º ano de vigência do PNE e, no
mínimo, 10% do PIB ao final do decênio, ou seja, no ano de 2024. Além disso, no
mesmo propósito do PNE/2001, o novo plano determina, nas estratégias 20.6, 20.7 e
20.10 o prazo de 2 anos para a implantação do Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi)
e Custo Aluno Qualidade (CAQ) como referência no conjunto de padrões mínimos
estabelecidos na legislação para o financiamento educação e determinam ainda que
caberá à União a complementação de recursos financeiros para os entes federados
que não conseguirem atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ.
Além desses mecanismos, o PNE/2001 mencionava, na meta 10, a necessidade
de se estabelecer a utilização prioritária para a educação de jovens e adultos, de 15%
dos recursos destinados ao ensino fundamental cujas fontes não integrassem o,
então, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF). Para
isso, nos municípios seriam utilizados os recursos do Imposto Predial e Territorial

Urbano (IPTU), do Imposto sobre serviços (ISS), do Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI), da cota do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e do Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF-Ouro) e da parcela da dívida ativa tributária que seja resultante de
impostos. Já nos Estados e no Distrito Federal se utilizaria o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o Imposto sobre Transmissão CausaMortis (ITCM), cota do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e o Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF-Ouro), bem como parcela da dívida ativa tributária que
seja resultante de impostos. Há que se mencionar ainda que o PNE/2011 também
listava fontes de financiamento já previstas na CF/88 (BRASIL, 1988), bem como as
que compunham o extinto FUNDEF.
Já o PNE/2014, além da menção feita à vinculação em relação ao PIB, além de
reafirmar a manutenção dos percentuais constitucionais e dos valores oriundos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), mencionou
ainda, na estratégia 20.3, a necessidade de destinar a manutenção e desenvolvimento
do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do artigo nº 212 da
CF/88 (BRASIL, 1988), a parcela da participação no resultado ou da compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a
finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do artigo nº 214 da
Constituição Federal. Nesse contexto, com a possibilidade de recursos advindos da
exploração do Pré-Sal (elemento inexistente em 2001), a regra de distribuição de
recursos previstas nos artigos nº 212 e nº 214 da CF/88 (BRASIL, 1988) não seria
alterada, mas, na prática, pode significar mais uma fonte de recursos para compor as
regras já estabelecidas.
É preciso que fique claro que nesse texto não se encontram todas as metas,
estratégias e objetivos referentes ao financiamento ou ao acompanhamento e gestão
presentes nos dois planos. Neste momento, pretendeu-se apresentar um recorte
resultante de estudo inicial que buscou analisar algumas proximidades e
distanciamentos especificamente nos objetivos e metas que se destinam às questões
do acompanhamento e controle bem como do financiamento da educação básica
pública.

OS LIMITES E AS POSSIBILIDADES DO FINANCIMANENTO DA EDUCAÇÃO:
ALGUMAS CONCLUSÕES
Há que se considerar os limites da presente pesquisa e que a mesma não
pretende ser definitiva sobre um assunto de cunho complexo e amplo, mas, mesmo
assim, foi possível perceber, nesta etapa inicial, alguns elementos importantes.
Os dois planos trazem, no corpo da lei, elementos de controle, avaliação e
acompanhamento da execução das metas, mas há pequenas diferenças nos dois
casos. Enquanto o PNE de 2001 expõe uma noção mais federativa citando
nominalmente Estados, Municípios e Distrito Federal como atores envolvidos nesse
processo, o PNE de 2014, no corpo da lei, não apresenta menção da participação dos
entes federados. Tanto o PNE/2001 quanto o PNE/2014 mencionam a participação
da sociedade, mas de formas diferenciadas. Enquanto o primeiro plano cita a
expressão “sociedade civil” como ator no acompanhamento, o plano de 2014, no
corpo da lei, não traz essa menção, mas inclui nesse processo atores não
mencionados na lei de 2001 como o Fórum Nacional de Educação e o Conselho
Nacional de Educação, compostos de diversos setores da sociedade civil. Porém, os
dois planos, no corpo das metas, em momentos diferentes, citam outros atores nesse
processo, como por exemplo os Conselhos Municipais de Educação e os Conselhos
de Controle e Acompanhamento Social do FUNDEF e do FUNDEB.
Outro elemento comum aos dois planos é a menção ao Congresso Nacional
como ator no processo de controle e acompanhamento da execução das metas. O
que temos até agora é que no PNE de 2001 a Comissão de Educação e Cultura da
Câmara dos Deputados produziu dois relatórios, nos anos de 2004 e de 2011, de
avaliação do plano mostrando a não execução de várias metas, a não apreciação dos
vetos referentes ao PIB no plano de 2001 e a dificuldade de inclusão nos PPA
posteriores de mecanismos para a efetivação das metas e dos objetivos daquele
plano.
No que diz respeito ao financiamento, propriamente dito, percebe-se que o
PNE/2014 indica a inclusão de uma nova fonte de recursos advindas da exploração
do petróleo e gás, em especial a partir do descobrimento dessas comodities 1 na
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Commodities significa mercadoria em inglês e significa, principalmente, minérios e gêneros agrícolas,
que são produzidos em larga escala e comercializados em nível mundial. As commodities são

primeira década do século XXI, elementos inexistentes no século passado, quando,
da elaboração do PNE, contava-se apenas com as regras constitucionais já previstas
e com os recursos que compunham o então FUNDEF. A meta selecionada para
comparação mostra de onde provinham os recursos para ampliação do investimento
em educação de jovens e adultos, por exemplo. Essa comparação é importante uma
vez que o cenário econômico de recursos disponíveis e de recursos tributáveis são
muito diferentes de uma década para outra.
Segundo relatório da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos
Deputados apresentado em 2011, o PPA 2004-2007 foi elaborado buscando atender
as metas do PNE/2001 com a inclusão de gastos e custos de diversos programas
como o Brasil Alfabetizado, Universidade do Século XXI, Desenvolvimento da
Educação Infantil etc. Contudo o mesmo relatório menciona uma “tendência
observada ao longo do período de vigência do PNE, de progressiva redução do
percentual do PIB representado pelos gastos do Ministério da Educação” (BRASIL,
2010, p. 267). Esse elemento, em que pese o fato de não ser objetivo dessa pesquisa,
aponta para uma gradativa descentralização do estado central brasileiro, em curso
desde a década de 80.
A principal comparação feita entre os dois planos diz respeito aos vetos
presidenciais do PNE/2001 em relação aos investimentos vinculados ao PIB e a
inclusão da vinculação de investimentos totais em relação ao PIB no PNE/2014. Mas
cabem duas ressalvas nesse item: a primeira é que o PIB em si não é fonte de
recursos financiáveis para a educação, as fontes disponíveis são o Salário Educação,
os percentuais constitucionais e os recursos que compõe do FUNDEB. O PIB de um
país é a soma das riquezas internas produzidas num período (AMARAL, 2012). Assim,
o PIB é um elemento post factum, ou seja, depois da soma dos recursos disponíveis,
soma-se os recursos efetivamente investidos e relaciona-se com o PIB. Ao analisar
os recursos financeiros vinculados pela CF/88 (BRASIL, 1988) ao financiamento da
educação, Amaral (2012) menciona que para atingir-se o patamar de vinculação de
10% PIB é preciso adicionar outras fontes de receitas e aumentar os percentuais
constitucionais obrigatórios; a segunda é que os vetos presidenciais ao PNE/2001
comprometeram a execução das metas, mas que esse fato poderia ter sido revisto e
negociadas em bolsas mercadorias, portanto seus preços são definidos em nível global, pelo mercado
internacional.

até anulado caso o Congresso Federal tivesse derrubado os vetos nas legislaturas
seguintes e os PPA posteriores tivessem sido elaborados com a intenção de alcançar
efetivamente as metas.
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Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
RESUMO
O artigo discute a importância da gestão democrática no empoderamento das escolas do campo e
relata as dificuldades pelas quais passam essas escolas, especialmente a da evasão escolar. A
observação, acerca dessas dificuldades, surgiu durante as visitas a 30 escolas estaduais rurais
coordenadas pela 8ª Coordenadoria Regional de Educação – CRE. A coleta de informações contempla
o projeto Cartografias da educação básica rural: perspectivas educacionais na região central do Rio
Grande do Sul. A pesquisa está sendo desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação
Inicial, Continuada e Alfabetização (GEPFICA) do Centro de Educação, da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM) que tem se dedicado desde 2007 ao conhecimento da realidade da educação
rural. Durante o período de visitas, presenciamos alguns relatos sobre os desafios diários dos
profissionais da educação quanto à gestão nas escolas rurais. O problema mais relevante dentre as
dificuldades enfrentadas é a evasão escolar. Segundo alguns gestores, há um sentimento de
enfraquecimento das comunidades que aos poucos perdem seus jovens para os meios urbanos. Para
eles, a legislação vigente e os conceitos sobre gestão escolar propiciam escolher rumos para a
atividade, o que, muitas vezes, se diverge na prática. A democratização da gestão escolar se inibe ou
se acentua à medida em que se apresentam as especificidades de cada realidade local, a começar
pelo perfil dos educadores e suas perspectivas dentro de uma escola rural, assim como infraestrutura
e as diversidades existentes quanto a localização das escolas. Uma das habilidades essenciais da
gestão democrática está na aproximação dos professores, que na sua maioria são moradores de áreas
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urbanas, com o reconhecimento da vida dos alunos, suas necessidades e demandas locais, na
conquista dos seus direitos à educação e valorização da vida nas suas localidades.
Palavras-chave: Educação. Gestão democrática. Evasão escolar. Empoderamento.

INTRODUÇÃO
A democratização da gestão escolar está presente na legislação que normatiza
a ação educativa no Brasil e também é um fator presente em projetos educativos das
unidades escolares, mas que muitas vezes de difícil execução na prática.
Este estudo teve como objetivo investigar a relação entre gestão democrática e
evasão escolar de 30 escolas estaduais rurais coordenadas pela 8ª Coordenadoria
Regional de Educação – CRE. Ele faz parte do projeto desenvolvido pelo Grupo de
Estudos e Pesquisas em Formação Inicial, Continuada e Alfabetização (GEPFICA) do
Centro de Educação da UFSM intitulado Cartografias da Educação Básica Rural:
perspectivas educacionais na região central do Rio Grande do Sul.
O projeto Cartografias da Educação Básica Rural tem como meta conhecer as
realidades, dificuldades e potencialidades das Escolas localizadas no meio rural a fim
de auxiliar proativamente na formação de professores. E, para tanto, foi necessário
visitar as escolas que fazem parte da 8ª. CRE. Durante as visitas ouvimos gestores,
professores e funcionários nos seus anseios, possibilidades e realizações e dentre as
suas dificuldades percebemos como relevante a evasão escolar e a sua relação com
a formação de professores.
As falas dos sujeitos nos levaram a reflexões como os fatores motivadores da
evasão escolar; as conexões entre evasão escolar e gestão escolar democrática, o
modo pelo qual esta última pode auxiliar naquela problemática e qual a ligação dessas
duas dimensões com a formação de professores.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A abordagem sobre a educação do campo tem se ampliado consideravelmente
nos últimos anos, as discussões em torno da estrutura, currículo, administração,
processo pedagógico e gestão se tornaram bastante férteis, porém a sua realidade
não mudou muito desde então. A sua sobrevivência tem sido um empreendimento
exaustivo. Na Constituição de 1988 e na nova Lei de Diretrizes e Base da Educação
Nacional LDB Nº 9394/96 tem como um dos seus pressupostos a educação como um
direito público, porém o que presenciamos nas escolas é a luta isolada pela

sobrevivência, vemos profissionais desamparados nos aspectos de estrutura e
formação, que se esforçam para manter seus alunos na escola.
Nas escolas do campo, a maioria dos professores são das áreas urbanas que
se deparam com um ambiente diferente daquele de sua formação em vários aspectos.
Um deles é o fato das escolas do campo possuir um ambiente que permite a
democracia, participação da comunidade escolar nas decisões, as condições
materiais, os recursos, que facilitam a tomada de decisões no exercício de gestão.
Nesse sentido, uma das grandes motivações para o trabalho que promova a
democracia nas decisões da escola requer o reconhecimento, planejamento e união
da equipe em busca do mesmo objetivo de desenvolvimento, ampliação e
manutenção de seus alunos. Apesar dessas condições o profissional só será atuante
quando conhecer e se sentir pertencente ao contexto ao qual está inserido. De acordo
com Gracindo (2006, p.46)
As características próprias da Escola do Campo propiciam uma maior
convivência com as formas organizativas da vida produtiva, cultural, religiosa
e política do campo. Com isso, a gestão democrática inclui a possibilidade de
o professor participar das reuniões comunitárias e abrigar, na escola,
assembleias gerais da comunidade. Desta forma, a escola pode se tornar um
espaço para encontros da comunidade e dos movimentos sociais como uma
das formas de estímulo à participação de todos na vida escolar.

A comunidade rural luta pelos seus direitos, e o seu empenho pela qualidade da
educação culminou na constituição da “Articulação Nacional Por uma Educação do
Campo” (sujeito político essencial dos debates empreendidos hoje acerca dessa
educação). De acordo com Martins (2009) “mais do que um movimento social, a
Educação do Campo é um movimento da sociedade pela educação pública”. Isso foi
uma conquista comprovada da democracia.
Por outro lado os Professores que atuam no meio rural destacam seus desafios
diários de trabalho no processo de ensinar no campo. O primeiro deles é de
infraestrutura, pois grande parte dos professores que moram na cidade e atuam nas
escolas rurais não tem transporte diário. Ora “se existe a escola é preciso que chegue
também a água, a luz, a coleta de lixo e a linha de ônibus, para transportar professores
e alunos; para que chegue o ônibus é preciso melhorar o calçamento, a segurança e
assim por diante”. (CAMPOS, 1992, p.77).
Outra dificuldade é a organização cultural implantada e a gestão na instituição
escolar. Para que a escola cumpra os seus objetivos há a necessidade de que os

conteúdos ministrados e as ações nela empreendidas sejam significativas para os
alunos. Os professores e gestores sendo urbanos não conseguem trabalhar na
perspectiva da realidade desses alunos.
Além da gestão escolar há também uma perspectiva para uma mudança do olhar
dos governantes quanto a sua própria atuação democrática nos projetos e distribuição
de recursos para a Educação:
A democracia se estabelece quando o Estado oferece condições favoráveis
a todas as camadas da sociedade, sem privilegiar uma minoria, a buscar e
usufruir os benefícios de uma educação que objetive o desenvolvimento e o
fortalecimento do ser humano, bem como a transformação da sociedade.
(SALMAZO E NARDOQUE,2012)

A prática democrática deve garantir o direito a educação a todos, e a falta dela
nos traz consequências como o fracasso e evasão escolar que também são causadas
pelo desemprego, miséria, abandono, todo o sistema escolar, o currículo que é
pensado de forma generalizada, ignorando a realidade de cada escola.
A luta pela educação deve estar presente no desenvolvimento e aprendizagem
dos alunos, pois esta deve ser o objetivo da escola e vai depender da organização
cultural implantada na instituição escolar que, de acordo com Libâneo (2007, p. 301)
A organização e a gestão são meios para atingir as finalidades do ensino. É
preciso ter clareza de que o eixo da instituição escola é a qualidade dos
processos de ensino e aprendizagem que, mediante procedimentos
pedagógico-didáticos, propiciam melhores resultados de aprendizagem. São
de pouca valia inovações como gestão democrática, eleições para diretor,
introdução de modernos equipamentos e outras, se os alunos continuam
apresentando baixo rendimento escolar e aprendizagens não consolidadas.

Apesar da escola, seja urbana ou do campo, ser uma instituição de cunho social
e ter como objetivo o aprendizado dos alunos, ela precisa ser direcionada para a
realização das suas metas. É necessário ter um planejamento pedagógico, bem como
administrativo, financeiro, entre outros que dê conta da realidade dessas escolas.
Desta forma, precisamos compreender a atuação da gestão e qual a sua influência
nos resultados no ambiente escolar.
Outro aspecto importante apontado por Oliveira (2009, p. 40) é a
descentralização das ações administrativas, financeiras e pedagógicas para que os
membros dessa comunidade se sintam integrantes da comunidade escolar. Para o
autor, essa coparticipação deve estar pautada na responsabilização dos sujeitos
diante das tarefas a serem cumpridas “ao mesmo tempo, é necessária uma

participação maior dos sujeitos envolvidos no processo educacional no interior da
escola, na exata medida em que suas responsabilidades aumentam com a
descentralização operacional.” Cada membro da escola precisa acreditar no seu
potencial para que haja o crescimento e desenvolvimento coletivo.
O justifica-se pelas dificuldades encontradas no cotidiano dos gestores
escolares. Um dos maiores desafios é atingir os objetivos almejados pelo Projeto
Político Pedagógico e organizar o planejamento diário, de forma participativa. Para
Libâneo (2007, p.315), o “sistema de organização e de gestão da escola é o conjunto
de ações, recursos, meios e procedimentos que propiciam as condições para alcançar
esses objetivos”. Com isso, é preciso investigar as oportunidades de melhorias neste
ambiente, revendo processos e planejamentos com o intuito de harmonizar as
relações sociais e alcançar os objetivos da escola. Objetivo de refletir sobre a
importância da gestão escolar democrática e sua contribuição com o trabalho diário
do professor, no sentido de diminuir a evasão escolar.
Ao pensar em melhorar a qualidade da educação, não podemos apenas analisar
a estrutura pedagógica, curricular e de infraestrutura. Precisamos avaliar alternativas
que construam laços de solidariedade e respeito entre as pessoas. Mas, para isso, é
necessária uma gestão focada no trabalho coletivo e realização de suas metas.
É necessário aliar a cultura organizacional e o enfrentamento de desacordos
pessoais existentes no ambiente escolar, que segundo Libâneo (2007):
Constituem, pois, desafios à competência de diretores, coordenadores
pedagógicos e professores: saber gerir é, frequentemente, conciliar
interesses pessoais e coletivos, peculiaridades culturais e exigências
universais da convivência humana; preocupar-se com as relações humanas
e com os objetivos pedagógicos e sociais a atingir; estabelecer formas
participativas e a eficiência nos procedimentos administrativos. (LIBÂNEO,
2007, p. 323).

São de grande importância o compartilhamento e discussões, quando possível,
na escola entre os profissionais da educação sobre as leis e normativas que envolvem
o funcionamento escolar. E conforme a Lei nº 4.740 de 24 de Dezembro de 2003 que
institui a gestão escolar democrática.
Art. 4º - A Autonomia Pedagógica será assegurada pela implantação por
parte de cada Escola de seu projeto político-pedagógico, elaborado com a
participação da comunidade escolar, em consonância com as políticas
públicas vigentes e as normas do sistema municipal de ensino.

Parágrafo único - A Secretaria de Município da Educação deverá oferecer
condições e recursos humanos para implementação do projeto político
pedagógico.

A leitura e o conhecimento minucioso das leis nos permite uma maior
compreensão do direito da autonomia na implantação de projetos na escola. Um dos
papeis do gestor é a divulgação e clareza durante as reuniões e eventos na escola
sobre os direitos e deveres daqueles que fazem parte da instituição escolar. E neste
sentido os professores devem se apropriar de seus direitos e deveres para que não
sejam manipulados e cobrar dos órgãos competentes a execução fiel da legislação. E
sobre isso nos diz Ferreira (2004 p. 44), “Qualquer profissional da educação que seja
compromissado com fazer pedagógico e político não pode deixar que os
conhecimentos de tais constrangimentos normativos sejam da competência de quem
exerce funções administrativas”. Mesmo sendo função da administração, todos
profissionais devem estar atentos, envolvidos e atuantes para o bom funcionamento
da escola.
A gestão democrática refere-se a partilha de responsabilidades, conhecimentos
e tomada de decisão, entre outros. É um fazer coletivo, diariamente. Conforme Lück
(2011. p.44), “a promoção de uma gestão educacional democrática e participativa está
associada ao compartilhamento de responsabilidades no processo de tomada de
decisão entre os diversos níveis e segmentos de autoridade do sistema de ensino e
de escolas”.
Nas visitas realizadas destacamos algumas ações, estratégias, mecanismos e
metodologia observados que estão contribuindo para as práticas escolares de gestão
democrática das escolas rurais como por exemplo a inserção do professor na
comunidade, visita a moradia dos alunos, encontro com as famílias e troca de
experiências. Estas ações fazem com que a participação ultrapasse a figura ilustrativa,
auxiliando no sentimento de pertencimento dos educadores na comunidade e na
escola. Outro fato observado e que é relevante é a participação da equipe diretiva
ativamente na comunidade, melhor ainda quando esta pertence a comunidade, isso
aproxima mais a comunidade da escola e acaba conquistando novos defensores pela
cultura local e a luta pela sua manutenção e permanência.
Um exemplo é uma das escolas que tem apenas seis alunos e já tiveram 15. A
Diretora é a única profissional, sendo professora e merendeira em alguns dias da

semana. Essa dedicação aos alunos a faz ter todo apoio das famílias e da
comunidade, o que auxiliou no não fechamento da escola.
No que se refere à evasão escolar, a escola precisa ter um olhar aguçado quanto
à frequência dos alunos, pois considerando que existem vários fatores que os levam
a evasão, a falta de frequência pode influenciar fortemente. Há que se considerar
também a dificuldade de aprendizado, falta de interesse pela escola, doenças,
transportes, a falta de incentivo pelos pais, entre tantos outros.
Como pode ser observado na reportagem “Como combater o abandono e a
evasão escolar” muitos desses problemas podem ser minimizados com políticas
públicas adequadas para o contexto e gestão escolar coerente
Para serem minimizados, alguns desses problemas dependem de ações do
poder público. Outros, contudo, podem ser solucionados com iniciativas
tomadas ao longo do ano pelos gestores escolares e suas equipes (veja as
ilustrações desta reportagem), que têm a responsabilidade de assegurar as
condições de ensino e aprendizagem – o que, obviamente, se perde quando
a criança não vai à aula.

Toda a gestão escolar necessita de uma elaboração coletiva do Projeto Político
Pedagógico e se tratando de escolas rurais onde suas características são locais e
com as mais variadas realidades não basta a participação de todos apenas como um
grupo profissional, mas que estas pessoas compreendam as demandas e
necessidades locais. Desta forma o PPP precisa ser construído pela equipe diretiva,
professores, funcionários, pais e a comunidade numa constante busca pelo consenso,
participação e efetivação na prática escolar. Segundo Nespoli (2005. p.53) “A
construção do projeto político-pedagógico é coletivo e por esta razão é um trabalho
que exige empenho, persistência, paciência e crença naquilo que se quer”.
A evasão escolar, também tem muito a ver com a atuação dos professores, que
como já foi comentado, na sua maioria são urbanos. A prática profissional do professor
fundamenta-se em saberes próprios que se estabelecem também na prática e na
reflexão dessa prática. Dessa forma o espaço de ensino se torna também um lugar
de formação.
O professor que atua no ensino rural poderá desenvolver novos saberes, desde
que reflita sobre sua prática e dessa reflexão surjam novos saberes para serem
trocados com seus alunos que também estão permeados de saberes adquiridos pela
sua cultura.

No caso de escolas do campo o professor tem um amplo leque de saberes,
competências e habilidades para desenvolver. Portanto, acredita-se que a formação
do professor não se esgota no curso de formação inicial.
Neste sentido é necessário investir na formação do professor desde sua
formação inicial, pois somente após essa sensibilização para com o espaço rural, ele
terá maiores condições de se inserir no espaço rural como um lugar também de
aprendizagens.
Nesse sentido, os cursos de formação de professores deveriam ter em seu
currículo disciplinas que discutissem sobre o ensino rural e suas particularidades. As
pesquisas sobre formação de professores e gestão escolar, deveriam estar também
empenhadas em tornar a escola rural “visível” aos olhos da Academia, para auxiliar o
professor que for atuar nesse espaço.
Repensar a formação do professor é desconstruir estereótipos vividos pelas
escolas rurais que por muito tempo foi marginalizado ficando à sombra da educação
urbana. Nesse aspecto, a cidade é idealizada como lugar de progresso, de inovações,
de cultura, etc. Em contrapartida, o meio rural é visto como lugar de atraso, onde vivem
os “colonos”, que são os agricultores, mas que ainda são vistos e narrados de forma
pejorativa.
METODOLOGIA
A abordagem metodológica deste estudo tem o caráter qualitativo, com
abordagem crítico-dialética, pois tem como categoria fundamental a práxis, ou seja,
reflexão-ação-reflexão, objetiva não somente a explicação ou a compreensão da
realidade, mas também a sua transformação.
O estudo visa compreender as dificuldades enfrentadas por gestores das
escolas estaduais rurais, visitadas por ocasião da execução do Projeto Cartografias,
já citado anteriormente.
Para sua efetivação teve como principais técnicas a história de vida, a
observação participante e/ou análise de conteúdo que, segundo Nasser (2014, p.
131), “permite mais particularmente estudar esses momentos privilegiados, dos quais
emerge o sentido de um fenômeno social”.
Nas visitas realizadas foram sendo anotadas as principais dificuldades e
potencialidades presentes nas diferentes escolas e transcritas para análise posterior.

Este relatório culminou na execução do VI Seminário Nacional de Formação de
Professores no qual as escolas foram convidadas a participar.
O Seminário contemplou temas que foram ao encontro dos anseios, dificuldades
e das possibilidades relatadas pelas escolas por ocasião das visitas. Dentre os temas
foram também debatidos a Evasão e a Gestão Escolar Democrática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A gestão educacional democrática depende de um Projeto Político Pedagógico
elaborado por toda a comunidade escolar, bem como um Planejamento Participativo
de toda a comunidade escolar. A participação dos alunos neste processo é de suma
importância para que se sintam integrantes do contexto e para que suas vozes sejam
ouvidas no planejamento da escola como um todo.
Neste processo, os alunos terão a oportunidade de indicar caminhos
pedagógicos, metodológicos e administrativos, já que a existência da escola só tem
sentido se houver a sua presença efetiva.
As considerações efetuadas não esgotam as possibilidades de ações na gestão
das escolas, em especial as do campo por ter suas particularidades com demandas e
necessidades locais que se diferenciam das escolas urbanas.
Buscamos, por meio deste trabalho, ampliar o debate e o compartilhamento de
ideias sobre práticas efetivas que possam auxiliar na manutenção dessas escolas. E,
neste sentido, podemos afirmar, que não existe um “receituário” para tal prática, mas
sim a intencionalidade de que a partir de reflexões surja a integração efetiva dos
sujeitos que atuam nas escolas, conciliando experiências formativas com a realidade
local e a prática educativa.
A especificidade da educação no meio rural e as necessidades expostas acerca
da gestão democrática vai além das ações para a própria escola e o seu
desenvolvimento, mas compreende que a escola por meio das ações e práticas
corrobora muito com todo desenvolvimento e manutenção da escola, com as metas
de ensino aos alunos e também participa com a formação do sujeito educando.
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RESUMO
A educação profissional e tecnológica (EPT), assim chamada na atualidade, faz parte de um dualismo
de projetos e concepções sobre a educação para o trabalho. Esse trabalho apresenta um histórico da
EPT,desde a primeira regulamentação que instituiu a rede, em 1909 com a criação das escolas de
aprendizes artífices até a promulgação da Lei 13.005/2014 que institui o Plano Nacional da Educação
2014-2024. E a partir desse histórico buscou-se compreender como as políticas públicas para a EPT
fazem parte de um campo em disputas. A presente pesquisa é resultado das indagações teóricas
vinculadas ao Programa de Pós Graduação em Educação Profissional e Tecnológica do qual as autoras
fazem parte. A partir da compreensão da história do qual a EPT faz parte é possível perceber que o
dualismo entre o ensino técnico e propedêutico, elite e classe trabalhadora, projetos neoliberais e
projetos de educação integral, marcaram o movimento pendular nas políticas educacionais. Essa
herança histórica é oriunda desde a implantação da Rede de Educação Profissional e Tecnológica no
Brasil no início do século passado, retratando uma base assistencialista, decorrente de uma herança
escravocrata do qual necessitava formar mão-de-obra para a crescente industrialização que o País
vivia na época. De um lado um projeto voltado ao mercado de trabalho, ou seja, o foco da formação
profissional é oferecer mão-de-obra qualificada para as indústrias e de outro um projeto voltado ao
mundo do trabalho, do qual os sujeitos pudessem ter acesso à educação, ciência e tecnologia, numa
visão humanística para a formação. O campo em disputa do qual a EPT está inserida reflete em
movimentos de integração e desintegração da educação profissional à educação básica.
Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica. Histórico. Dualismo de projetos.

INTRODUÇÃO
As políticas públicas que envolvem a Educação Profissional e Tecnológica (EPT)
foram marcadas por um dualismo de concepções. De um lado, projetos neoliberais,
oriundos das transformações aceleradas na economia e no mundo do trabalho, de
outro, uma perspectiva que integrasse ciência, cultura e o mundo do trabalho, sem
que o caráter mercadológico pudesse ser determinante. Esse dualismo marca
profundamente as concepções das instituições frente à educação profissional e
tecnológica na atualidade.
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Esse trabalho apresenta um histórico da EPT, desde a primeira regulamentação
que instituiu a rede, em 1909 com a criação das escolas de aprendizes artífices até a
promulgação da Lei 13.005/2014 que institui o Plano Nacional da Educação 20142024. E a partir desse histórico buscou-se compreender como as políticas públicas
para a EPT fazem parte de um campo em disputas.
Essa pesquisa faz parte do projeto de dissertação de mestrado das autoras, do
qual terão como campo de pesquisa, um Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia. Além disso, as discussões sobre os projetos do qual a EPT foi e é
conduzida é objeto de vários estudos na atualidade, reafirmando um campo de
disputas que fazem das políticas públicas educacionais um movimento pendular.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Rede profissional de Ensino Tecnológico foi criada no princípio do século XX
pelo então presidente Nilo Peçanha, através do Decreto 7566, de 23 de dezembro de
1909 o qual determina a criação das Escolas de Aprendizes Artífices. Essas ofertavam
o ensino primário que era destinada a população pobre, sua concepção se pautou
pelo assistencialismo.
Como salienta Manfredi (2002) a criação dessas escolas de ofícios era
estritamente vinculada à formação técnica e ideológica, reafirmando a concepção que
a educação profissional era destinada à classe trabalhadora e a educação
propedêutica às elites. Moura (2010) salienta que essas escolas eram destinadas aos
pobres e humildes, educação semelhante à ofertada pelos Liceus de Artes e Ofícios.
Até 1930 manteve-se essa caracterização da educação profissional, dual no que
se refere ao tipo de educação e a classe social, conforme salienta Moura (2010)
[...] chega-se à década de 1930 com a educação básica brasileira estruturada
de uma forma completamente dual, na qual a diferenciação entre os
percursos educativos dos filhos das elites e dos filhos da classe trabalhadora
ocorria desde o curso primário (MOURA, 2010, p. 62).

O contexto histórico em que surgem as Escolas de Aprendizes e Artífices é o de
implantação da República:
Num período em que o Brasil estava reordenando a sua estrutura
administrativa, devido à implantação da República, o representante do Poder
Executivo Federal visava aplicar medidas que contribuíssem para a
consolidação e prosperidade da nova forma de governo. (KUNZE, 2009, p.10)

As Escolas de Artífices funcionaram até 1937, consolidando a dualidade entre
educação a educação propedêutica, destinada aos filhos da elite e a educação para
o trabalho destinada “aos desvalidos da sorte” (BRASIL, 1909).
No período de 1930 e 1940, houveram marcos na economia e política que
alteraram as concepções sobre educação. Podem-se citar alguns desses, como o
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova que defendiam a escola democrática,
mesmo mantendo a distinção entre os que pensam e os que executam e a concepção
de educação profissional trazida pela Constituição de 1937, na qual reforçava a
formação profissional para a classe operária (MOURA, 2010).
A concepção claramente dual no Estado Novo é também corroborada por
Manfredi (2002)
A política educacional do Estado Novo legitimou a separação entre o trabalho
manual e o intelectual, erigindo uma arquitetura educacional que ressaltava
a sintonia entre a divisão social do trabalho e a estruturação escolar, isto é,
um ensino secundário destinado às elites condutoras e os ramos profissionais
do ensino médio destinados às classes menos favorecidas (MANFREDI,
2002, p. 95).

Após esse período de ditadura da Era Vargas houve alterações nas legislações
educacionais que regulamentavam uma organização diferenciada do ensino. De
acordo com Manfredi (2002) o conjunto de leis orgânicas, chamada de Reforma da
Capanema, alterou os currículos da educação, a partir de 1942. Dentre vários
decretos, foi criado o Decreto que cria o Serviço Nacional de aprendizagem Industrial
(SENAI), dando origem ao que hoje chama-se Sistema S (MOURA, 2010).
A Reforma da Capanema trouxe a estruturação em dois níveis, a educação
básica e superior. A educação básica era dividida em dois momentos de formação, o
primário e o secundário, subdivido em ginasial e colegial. A educação profissional era
oferecida no ensino secundário, porém com o diferencial de que não habilitava o
estudante a cursar o ensino superior (MOURA, 2010). Sobre a Reforma da
Capanema, Pereira (2012) contextualiza como a questão econômica do Brasil foi
responsável por essas alterações na legislação:
A criação do Senai e do Senac pôs em evidência mudanças e permanências
da passagem da sociedade escravista para a republicana, da economia
exportadora de matérias-primas para o processo de substituição de
importações, industrializando o país e buscando criar um mercado interno
brasileiro. Porém, para tanto, era necessária uma formação profissional que
a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros não tinha; tanto naquela
época quanto hoje em dia, a formação é importante para esta ou aquela etapa

de desenvolvimento do capitalismo. Não é, portando, uma necessidade
humanista, mas uma necessidade prática para a acumulação privada de
riqueza social gerada pela modernização (PEREIRA, 2012, p. 286-287).

A EPT no Brasil continuava a mostrar seu caráter claramente dual, de um lado
uma educação para a classe trabalhadora e de outro para a elite pensante,
reafirmando o quanto a educação profissional respondia aos interesses do capital.
Nessa perspectiva vão se produzindo grandes desigualdades, que com o fim da 2ª
Guerra Mundial, tornam-se ainda mais distantes. Conforme Moura (2010), esses
conflitos de interesses aparecem na primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de modo
que o Estado libera a iniciativa privada para ofertar cursos e reconhece a equivalência
entre todos os cursos de mesmo nível, sem necessidade de testes.
Logo após a criação da primeira LDB, no ano de 1961, o Brasil entra noutro
período ditatorial do qual universaliza a educação profissional de modo compulsório
no segundo grau, nesse período a educação tecnicista ganha destaque. Porém, como
forma de resistência a este modelo, surgem os movimentos sociais como o Movimento
dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e a inauguração da Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio (PEREIRA, 2012).
Na década de 1990 a história se repetirá, a educação passa novamente por um
período de redemocratizar, resultando numa LDB- Lei n. 9.394/1996 como um campo
de embates políticos, econômicos e sociais distintos. Nesse período a lógica
capitalista prevaleceu, afastando ainda mais da educação profissional a integração
aos conhecimentos tecnológicos, científicos e humanísticos. A pedagogia de
competências é o foco desse período, ou seja, a educação profissional serviu aos
interesses do capital formando pessoas para o mercado de trabalho (MOURA, 2010;
PEREIRA, 2012).
O Decreto Nº 2.208/1997 do governo de Fernando Henrique Cardoso reafirma a
concepção da pedagogia de competências. Esse Decreto retoma o modelo de
educação dual, de um lado a educação profissional e de outro a educação básica,
“aprofundando a dualidade estrutural do sistema educacional brasileiro” (SIMÕES,
2012, p. 116).
Desde a década de 1990, foram editados decretos, leis, para a regulamentação
da educação profissional e tecnológica, marcando o movimento pendular de políticas.
A Lei de Diretrizes e Bases- Nº 9.394/96 apontou algumas direções possíveis para
integração entre trabalho e educação. Já no seu primeiro artigo indica que a educação

escolar deve estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. Porém logo após
ser sancionada em 1996, houveram decretos que marcam novamente a separaram
entre educação profissional e a educação básica.
Um desses decretos, N.º 2.208/97, direcionava a educação profissional ao
mercado de trabalho, à formação de competências. Outra característica marcante
desse é o rompimento da educação profissional com a educação básica, e a educação
profissional é vista como modalidade de educação que visa o aperfeiçoamento técnico
dos trabalhadores, com os cursos de formação inicial, independente da escolaridade.
O artigo quarto aponta com clareza essa divisão:
Art. 4 º A educação profissional de nível básico é modalidade de educação
não-formal e duração variável, destinada a proporcionar ao cidadão
trabalhador conhecimentos que lhe permitam reprofissionalizar-se, qualificarse e atualizar-se para o exercício de funções demandadas pelo mundo do
trabalho, compatíveis com a complexidade tecnológica do trabalho, o seu
grau de conhecimento técnico e o nível de escolaridade do aluno, não
estando sujeita à regulamentação curricular (BRASIL, 1997).

O sistema S, composto por SENAC, SENAI, SESC, SESI, SESCOOP, SEBRAE,
SEST, SENAR e SENAT, abarcava grande parte do financiamento público para as
demandas da educação profissional. Como ideologia do governo de Fernando
Henrique Cardoso (FHC), a educação profissional estava intrinsecamente relacionada
ao setor produtivo, à produção de mão de obra qualificada voltada para as
necessidades do mercado. Os cursos oferecidos tinham o caráter pontual, específico
para o desenvolvimento de habilidades que carecem no desenvolvimento do trabalho,
ou seja, estritamente relacionado ao que o mercado demandava. Como Grabowski e
Ribeiro (2010) alertam que os defensores dessa reformulação da educação
profissional e tecnológica, de maneira perversa, argumentavam que a dualidade
restabeleceria a justiça social, visto que a educação profissional era formada em
grande parte por estudantes provenientes das elites e os cursos oferecidos pelo
sistema S, por trabalhadores.
Essa concepção tem como base a ideia de trabalho como sinônimo de ocupação,
emprego, atividade desenvolvida dentro do mundo do trabalho. O trabalho nessa
concepção é um elemento de poder, de violência, numa relação social assimétrica,
perde a característica de produção material para suprir uma necessidade. O
capitalismo engendra esse conceito ideológico do trabalho de tal forma que essas
relações desiguais sejam naturais, necessárias e desejáveis (GOMEZ, et. al, 2012).

Somente na próxima década, em 2004, que o Decreto N.º 5.154/2004 legitimou
a possibilidade de integrar a educação básica à educação profissional no nível médio,
revogando assim o Decreto n. 2.208/1997. As lutas entre ideologias diferentes que
resultam em concepções distintas de educação profissional continuaram, porém os
rumos das discussões foram alterados pelo Decreto de Nº 5.154/2004. Como salienta
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012) a revogação do Decreto n. 2.208/1997 foi
emblemática na medida em que deixava clara a disputa teórica entre projetos e do
qual um deles reforçava a ideia de que a educação básica, o ensino médio, deveria
ser integrada a formação profissional. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012) reforçam a
luta da educação profissional evidencia “[...] terreno contraditório da dialética do velho
e do novo de lutarmos contra a ideologia e a democracia burguesas, no espaço restrito
desta democracia burguesa em que vivemos” (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS,
2012, p. 27).
O Decreto nº 5.154/2004 traz os conceitos de itinerários formativos, integração
entre trabalho e educação, além das seguintes premissas, descritas no artigo nº 2:
I - organização, por áreas profissionais, em função da estrutura sócioocupacional e tecnológica; II - articulação de esforços das áreas da
educação, do trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia; III - a
centralidade do trabalho como princípio educativo; e IV - a indissociabilidade
entre teoria e prática (BRASIL, 2004).

Esse decreto propunha uma mudança estrutural, de restabelecer a relação entre
teoria e prática, entre a educação técnica e a educação básica e além disso, uma nova
percepção sobre o financiamento. O investimento público para com o Sistema S
começa a ser questionado e em contra partida uma força tarefa para o
desenvolvimento da educação profissional e tecnológica gratuita (GRABOWSKI e
RIBEIRO, 2010).
Essa modalidade de educação sofreu muitas modificações por meio de políticas
públicas. Se surge como política assistencialista no início do século passado, hoje a
busca pela integração da formação humana para os trabalhadores aliando aos
conhecimentos da ciência e tecnologia é o alicerce da Rede Federal de Educação
Profissional, Cientifica e Tecnológica.
O ano de 2008 marcou profundamente a educação profissional e tecnológica.
Foram promulgadas as Leis nº 11.892/2008 e 11.741/2008 que instituíram a educação
profissional e tecnológica e alteram a Lei nº 9.394/96. A lei nº 11.892/2008 criou a rede

federal de educação profissional e tecnológica, com os institutos federais de
educação, ciência e tecnologia. Nesta lei são apontados os institutos federais, os
quais são criados, normatizados, sendo estabelecidas finalidades, características,
objetivos e estrutura organizacional dos Institutos Federais.
A lei nº 11.741/2008 faz a alteração na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, do
qual redimensiona, institucionaliza e integra as ações da educação profissional e
tecnológica à educação de nível médio e a educação de jovens e adultos, conforme o
artigo nº 39 da lei 9.394/96
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos
da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de
educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (Redação
dada pela Lei nº 11.741, de 2008) (BRASIL, 1996).

Nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo nº 39 organizam a educação profissional e
tecnológica, de forma que os cursos poderão ser ofertados vinculados aos eixos
tecnológicos, possibilitando diferentes itinerários formativos. Os cursos ofertados
poderão ser de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, educação
técnica de nível médio e educação tecnológica de graduação e pós-graduação. Sobre
a educação de jovens e adultos, a alteração que a lei nº 11.741/2008 traz é que
preferencialmente, deve estar vinculada a educação profissional.
Da educação profissional técnica de nível médio, a lei estabelece que poderão
ser articulada com o ensino médio ou subsequente, para estudantes que já concluíram
o ensino médio. A educação profissional técnica de nível médio articulada, poderá ser
desenvolvida na forma integrada ao ensino médio na mesma instituição de ensino ou
concomitante, realizando o ensino médio e a formação técnica em instituições
diferentes (BRASIL, 1996).
Em 2014 foi aprovado o novo Plano Nacional da Educação, tendo como vigência
até 2024, decretado pela Lei nº 13.005/2014. Duas metas estão diretamente
relacionadas a educação profissional e tecnológica, a Meta 10 e a Meta 11, conforme
prevê a Lei:
Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas
de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma
integrada à educação profissional. Meta 11: triplicar as matrículas da
educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da
oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento
público (BRASIL 2014).

As duas metas descritas mostram que a educação profissional e tecnológica é
um dos focos das Políticas Públicas para os próximos anos. No que compete a Meta
10 pode ser percebido a tentativa de ampliar a integração entre a formação inicial e
continuada de jovens e adultos com a educação profissional, bem como prezar pelo
acesso e permanência desse público. As estratégias prevêem que a formação básica
esteja articulada com o mundo do trabalho e ainda com o contexto desses estudantes,
isso seria possível através de uma maior diversificação curricular. Além da criação de
um programa que pudesse incorporar ações sociais, financeiras, psicopedagógicas
(BRASIL 2014).
Entre as estratégias para o cumprimento da meta 11 está à elevação gradual da
taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio, para 90%, além do
aumento da relação professor aluno. Outro ponto que salienta a busca pelo aumento
nos índices de conclusão é a elevação gradual de investimentos em programas de
assistência estudantil e mobilidade acadêmica. Reduzir desigualdades étnico-raciais
e regionais, expandir o atendimento para populações do campo, comunidades
indígenas e quilombolas, para pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, apresentam uma importante
estratégia para o atendimento da Meta 11.
Como se refere a um plano para o desenvolvimento da educação para os
próximos 10 anos é possível perceber os grandes desafios que, especificadamente, a
educação profissional e tecnológica terá. O campo em disputa do qual a EPT se
consolidou é reflexo de um sistema que divide os sujeitos em classes sociais, do qual
tem como base diferentes projetos.
METODOLOGIA
A presente pesquisa é resultado das indagações teóricas vinculadas ao
Programa de Pós Graduação em Educação Profissional e Tecnológica do qual as
autoras fazem parte. Tem como base a pesquisa bibliográfica do qual pode permite
ao investigador uma gama mais ampla de fenômenos possíveis de serem analisados,
além de ser aliada às pesquisas históricas (GIL, 2002).
A pesquisa se deu em livros que são base para a EPT, como Manfredi (2002),
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012), Moura (2010) dentre outros que tratam da história
da EPT, bem como as discussões sobre a disputa da qual a EPT faz parte. Também

foram analisadas as principais legislações e decretos que normatizaram e normatizam
a EPT desde o início da Rede Federal em 1909, no Brasil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implantação da Rede de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil teve
sua origem no início do século passado, retratando uma base assistencialista,
decorrente de uma herança escravocrata do qual necessitava formar mão-de-obra
para a crescente industrialização que o País vivia na época. Desde então, o dualismo
entre o ensino propedêutico para as elites pensantes que ocupavam os espaços de
comando em detrimento do ensino tecnicista para a classe trabalhadora que ocupava
os postos de trabalho do chão de fábrica.
Os projetos educacionais divergentes da EPT foram se tornando mais claros na
medida em que o capitalismo se enraizava e as desigualdades se intensificavam. De
um lado um projeto voltado ao mercado de trabalho, ou seja, o foco da formação
profissional é oferecer mão-de-obra qualificada para as indústrias e de outro um
projeto voltado ao mundo do trabalho, do qual os sujeitos pudessem ter acesso à
educação, ciência e tecnologia, numa visão humanística para a formação.
O movimento pendular das políticas públicas educacionais também ilustram o
campo em disputa do qual a EPT está inserida. Vários movimentos de integração e
desintegração aconteceram, resultando, na atualidade, incongruências entre os
discursos e as práticas sobre a efetiva integração da educação básica a educação
profissional.
Assim é preciso compreender as relações entre o trabalho e a educação na
atualidade, para dar significado aos processos históricos que a constituem, bem como
a hegemonia do capital frente à classe trabalhadora. A dicotomia entre teoria e prática,
entre educação para o trabalhador e para a elite, trabalho crítico reflexivo e prático
operativo são ainda debates atuais que reforçam um conflito de interesses e poderes.
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Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior

RESUMO
Neste trabalho apresentamos um recorte dos achados e das discussões da pesquisa “Aprendizagem
da Docência: processos formativos de estudantes e formadores da Educação Superior”, desenvolvida
pelo Grupo de Pesquisa Formação de Professores e Práticas Educativas: Educação Básica e Superior
(GPFOPE). Da pesquisa emergem as categorias de análise aprendizagem docente e processos
formativos, dentre as dimensões categoriais que articulam as duas categorias enfocamos na arquietura
formativa, especificamente, no que diz respeito ao elemento destacado pelos docentes: a gestão da
educação superior. Nosso objetivo é compreender concepções, significados e sentidos de
professores/formadores de licenciaturas acerca dos tempos e espaços da gestão da e na educação
superior. Para subsídio teórico utilizamo-nos de estudos de Vygotsky (1993, 1994), Connelly e
Clandinin (1995), Bakhtin (2011, 2012), Freitas (2000, 2002, 2010), Bolzan (2002, 2012-2016), Bauer
e Gaskell (2002), Zabalza (2004), entre outros. A metodologia utilizada é a pesquisa qualitivativa com
abordagem sociocultural. Para coleta de dados, optamos por entrevistas narrativas semiestruturadas,
com professores de quatro cursos de licenciatura de uma IES pública. A partir da tessitura da pesquisa
desenvolvida, evidenciamos que a gestão da e na educação superior é um dos elementos emergentes
e constitutivos do trabalho docente neste nível de ensino. Esta atividade vem desafiando os professores
a participarem desta atividade, na busca de uma compreensão do tempo e espaço em que estão
situados, a universidade, assim como da arquitetura formativa que constituí os cursos em que atuam.
As vivências e experiêncas nos tempos e espaços da gestão da educação superior lança novas
perspectivas à pedagógia universitária, bem como à docência na educação superior, ao possibilitar a
articulação de novos elementos e aspectos aos processos formativos que constituem a aprendizagem
docente e o desenvolvimento profissional docente.
Palavras-chave: Arquitetura formativa. Gestão da educação superior. Aprendizagem docente.

A TEMÁTICA
Pensarmos acerca da aprendizagem docente e dos processos formativos implica
considerarmos os tempos e os espaços que constituem a arquitetura formativa. A
arquitetura formativa emerge como um dos elementos categorias abarcando as
recorrências caracterizadas pelas dinâmicas pedagógicas e institucionais que
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emergem e são constituídas nos tempos e espaços formativos da educação superior.
No contexto universitário estas dinâmicas são constituídas pelo tripé ensino, pesquisa
e extensão. As articulações e interlocuções que vão sendo estabelecidas na
universidade através do tripé configuram as relações entre teoria e prática nos
processos formativos, indicando as exigências, os desafios e as possibilidades do
tempo e espaço formativo.
Desta dimensão categorial – arquitetura formativa - emergem, a partir das falas
dos professores/formadores, as exigências e os desafios que a profissão docente
apresenta na educação superior, destacando-se na Instituição de Ensino Superior
(IES) pesquisada, a gestão como uma das atividades atreladas ao trabalho docente
neste contexto. Desse modo, nosso objetivo com este trabalho é compreender
concepções, significados e sentidos expressos pelos professores/formadores de
licenciaturas sobre os tempos e espaços da gestão da e na educação superior.
ABORDAGEM METODOLÓGICA1
Como percurso investigativo da pesquisa desenvolvida, adotamos a abordagem
qualitativa sociocultural, a qual foi cunhada por Bolzan (2002, 2006), subsidiada nos
estudos de Vygotsky (1993, 1994), Bakhtin (2011, 2012), Connelly, Clandinin (1995),
Werstch (1993) e Freitas (2000, 2002, 2010). Esta abordagem tem como pressuposto
partir dos contextos socioculturais dos sujeitos participantes. Nas palavras de Bolzan
(2002, p. 73), a abordagem sociocultural, por meio da narrativa, tem como principal
aspecto a
[...] compreensão de que se está vivendo em um contínuo contexto
experiencial, social e cultural, ao mesmo tempo em que contamos nossas
histórias, refletimos sobre nossas vivências, explicitando a todos nossos
pensamentos, através de nossas vozes. [...] Um dos aspectos mais
importantes do uso da narrativa na investigação é o fato de enfocarmos a voz
do sujeito que é narrado e a voz de quem o narra. Os relatos revelam as
múltiplas vozes entrelaçadas durante a narração, devendo explicitar sua
estrutura através da descrição do cenário e da trama, localizados em um
tempo e um espaço.

Para a coleta de dados, utilizamos como instrumento de pesquisa a entrevista
do tipo semiestruturada e individual, partindo de um conjunto de tópicos guia. Esses
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A abordagem metodológica adotada no Projeto de Pesquisa (BOLZAN, 2013-2015). No relatório final
da referida pesquisa os caminhos metodológicos percorridos estão descritos com mais profundidade e
detalhamento (BOLZAN, 2016).

tópicos guia são o ponto de partida para estabelecermos uma conversação com os
sujeitos do estudo (BAUER e GASKELL, 2002). Neste recorte, focamos nas narrativas
de professores/formadores dos cursos de licenciatura em Pedagogia e Educação
Especial, diurno e noturno, de uma IES pública da região Sul do Brasil.
Após identificarmos os professores/formadores com disponibilidade para
participar da pesquisa, as entrevistas foram agendadas e realizadas individualmente
com cada sujeito, as quais aconteceram na respectiva IES, no ano de 2014. A análise
das transcrições foi pautada na organização das recorrências narrativas, evidenciando
as categorias de análise que emergiam nos dados coletados.
Sendo assim, acreditamos que por meio desta abordagem, foi possível que
emergissem nas falas dos professores/formadores os elementos que nos possibilitam
evidenciar as produções de significados e de sentidos da gestão como um dos
aspectos da docência universitária.
TESSITURA DA ANÁLISE: TEMPOS E ESPAÇOS DA GESTÃO EM FOCO
Conforme pudemos observar na nossa pesquisa “a arquitetura formativa
revelou-se delineada pela dinâmica institucional e pedagógica, evidenciando
processos que definem e promovem os modos organizacionais dos cursos e
instituições, a partir da cultura universitária que permeia cada contexto” (BOLZAN,
2016, p. 196). As universidades são tempos e espaços complexos e dinâmicos. São
“(...) detentoras de uma cultura institucional específica (que as diferencia de outras
organizações) e símbolo e reflexo de uma determinada concepção da cultura, as
universidades transformaram-se em um fenômeno social” (ZABALZA, 2004, p. 79).
Vários são os aspectos que compõem a tessitura desta cultura, dentre os quais,
“as normas e os valores, as crenças e os preconceitos, as formas de relação e as
situações de conflito, os enfoques sobre conteúdos e metodologias de ensino, as
modalidades de distribuição de poder, etc. constituem dimensões da cultura
institucional” (ZABALZA, 2004, p. 79-80, grifos do autor).
A cultura universitária constitui-se através de componentes invisíveis e visíveis,
racionais e irracionais, individuais e coletivos, formando um tecido organizacional
próprio tensionado pelas mediações e interações que se estabelecem entre os
contextos, o interno à instituição e o externo aos muros dela, e os sujeitos,
principalmente, os professores e os alunos. Para Zabalza (2004, p. 65)

As peculiaridades da estrutura e da dinâmica institucional da universidade
influenciam bastante suas atividades e surgem como um inevitável marco de
suas condições. (...) Ninguém pode entender com clareza o que ocorre nas
universidades e, menos ainda, pode pretender fazer propostas válidas para
seu aprimoramento sem considerar como estão organizadas e como
funcionam.

Nas narrativas dos professores/formadores a seguir podemos constatar que
eles compreendem a importância da gestão e do papel dos gestores na arquitetura
formativa da IES pública, assim como os elementos e aspectos acerca da dinâmica
institucional que englobam a gestão neste nível de ensino:
[...] tem pelo menos, se não exercer a função de gestor, [...] ter muito claro o
que isso significa e o trabalho e a necessidade da gestão é presente, tem que
ter alguém para organizar, para administrar para que a maioria consiga ter
condições mínimas para trabalhar. Então o trabalho de gestão ou a gestão
em si, ela é necessária, tem que existir, se não, se você não tem alguém para
organizar minimamente o ambiente de trabalho e dar condições para que a
maioria trabalhe a coisa não funciona, não anda. (Otávio, professor do curso
de Educação Especial – diurno, IES pública).
A professora S. e eu tínhamos uma forma de agir que era assim: primeiro
lugar existe uma regra, existe o institucionalizado, então a coordenação de
modo algum pode agir ferindo esse institucionalizado. Entretanto, cada grupo
de pessoas cria a sua própria historicidade, e essa historicidade nem sempre
está completamente regulamentada, apresenta fissuras. Então, em primeiro
lugar nós tivemos que organizar essas fissuras. Nós tínhamos, por exemplo,
estudantes que estavam jubilados e não tinham terminado o curso. Então,
vamos estudar cada caso. Nós tínhamos estudantes que estavam fazendo
estágio e não tinham realizado todos os componentes curriculares. Vamos
analisar cada caso. Sempre a nossa atitude foi envolver o Colegiado do curso
nessas decisões. Mas, tem algumas decisões que são imediatas. [...] Então,
nessas atitudes imediatas nós agíamos em acordo com as combinações no
Colegiado e depois então submetíamos com o pedido de referendo. Essa
talvez seja a parte mais interessante no trabalho de coordenação, é preciso
que você realmente se comprometa com o real. E nesse processo, [...] a
gente aprendeu muito, amadureceu muito, porque não é um trabalho simples,
você nunca tem a realização de um mesmo trabalho, sempre o cotidiano te
surpreende, você lida muito mais com o inusitado do que com aquilo que se
poderia chamar de rotina. [...] Sempre que nós tivemos essa dificuldade, a
gente submeteu aos grupos. Tentamos realizar da forma mais participativa.
(Liana, professora do curso de Pedagogia – diurno, IES pública).

A partir do papel dos gestores na arquitetura formativa dos cursos, evidenciamos
nas narrativas o destaque à importância da gestão e seus reflexos no papel do
formador, pois a gestão também faz parte do trabalho docente, influenciando assim,
as dinâmicas pedagógicas que são implementadas nos cursos.
Para Lück (2008, p. 31-32) “os processos de gestão pressupõem a ação ampla
e continuada que envolve múltiplas dimensões, tanto técnicas quanto políticas e que
só se efetivam, de fato, quando articuladas entre si”. Logo, pensar a gestão nos

tempos e espaços da educação superior implica em considerar todos os elementos e
aspectos que permeiam as ações nesta esfera da organização universitária. Vivenciar
e experienciar a gestão pode configurar-se em um impulso a novas aprendizagens,
bem como à própria aprendizagem docente contínua.
Assim, compreendemos que o papel do docente vai além das dimensões
relacionadas à sala de aula, pois os professores indicam as exigências e os desafios
vivenciados como gestores e como estas experiências refletem na sua constituição
docente, inclusive na organização do seu trabalho:
[...] a minha aprendizagem prática como professora é também em atividades
administrativas. No sentido de a gente conhecer o departamento, a
coordenação de curso e a participação em Colegiado de curso. Eu acho que
isso enriquece demais para o professor, porque a gente acaba tendo a visão
do todo, do curso, participa de discussões de reformulação curricular. [...] Isso
é fundamental para o professor de qualquer disciplina. Eu acho que essa
experiência de estar em contato com tudo isso, discutir o currículo, reformular
o currículo. Isso é muito interessante, é muito significativo e nos traz um saber
que os livros não nos dão, só dar aulas não nos dá essa experiência, esse
saber. Então, para mim isso foi fundamental, isso traz uma riqueza muito
grande, um compromisso muito maior com o professor, porque ele tem que
ter um compromisso com o curso como um todo. A gente acaba olhando o
aluno diferente. (Veruska, professora do curso de Educação Especial –
diurno, IES pública).
Como cultura organizacional também, na questão da gestão do curso, [...] a
gente tem assim, algumas situações de gestão, de cultura organizacional dos
cursos, que muitas vezes acabam engessando o planejamento do professor,
a organização [...]. Então, são algumas coisas que eu tenho percebido assim,
que acabam engessando e que se constituem em desafios para a gente
acabar pensando melhor e tentar repensar talvez os encaminhamentos para
mais adiante. [...] Eu não tenho inserção no Colegiado e nem no NDE [...]. Eu
acompanho os cursos enquanto docente, apenas isso. Mas a gente procura
sempre, dentro do possível estar presente nas atividades enfim, estar
contribuindo com discussões [...]. Não é uma questão de opção, na verdade
nós temos assim, representatividade nas instâncias universitárias, [...]
periodicamente chegam os convites para que o departamento indique
professores para representar no período x a y. (Emília, professora do curso
de Pedagogia – noturno, IES pública).

Ao reconhecerem o papel da gestão na arquitetura formativa, é possível,
também, constatar que ocupar um cargo como gestor, não é somente uma forma de
o docente integrar-se à cultura universitária, fazer parte mais efetivamente desta
estrutura, mas também de aprender a ser professor. Por meio das narrativas,
podemos perceber que as atividades de gestão, influenciam no aprender a ser
professor, pois a docência acontece além do espaço e tempo da sala de aula.
Cabe salientar, conforme indica Libâneo (2013, p. 88-89) que “a organização e
os processos de gestão, incluindo a direção, assumem, diferentes significados

conforme a concepção que se tenha dos objetivos da educação em relação à
sociedade e à formação dos alunos”. Logo, a vivência dos tempos e espaços da
gestão implica no trabalho do docente no que concerne à atividade de ensino, nos
significados e sentidos que o professor tem acerca do seu papel como formador.
[...] eu acho que a gente está discutindo isso há muito tempo, mas aqui na
universidade federal é tudo muito difícil, é tudo muito moroso, e as minhas
experiências anteriores era que quando alguém propunha alguma coisa que
com um convencimento que isso oportunizaria uma grande melhora na
formação docente, não demorava 2, 3 meses isso estava aprovado em todas
as instâncias e no semestre seguinte era implantando. E aqui a gente
depende de uma estrutura muito demorada e, às vezes, acho que malhumorada, que são esses departamentos. Vai não volta, vai não volta, o
Colegiado diz: “decidimos fazer o seguinte” e vai para os departamentos. Os
departamentos não incluem nem na pauta da reunião seguinte [...]. Então,
principalmente, o curso de Pedagogia do noturno eu acho que [...] não está
bom assim, [...] é um curso extremamente engessado, com disciplinas
demais, [...] parece um brete, em que se entra por uma ponta e não tem por
onde sair se não naquela ponta de lá se não for atropelado no caminho, mas
então não tem alternativas do estudante ir construindo pelo menos
parcialmente sua carreira. Todas as disciplinas, todas as atividades são
obrigatórias, na verdade. E poderia haver menos disciplinas de certas áreas
e facultar outras formas de acesso eu diria assim mais atualizado menos
formalizado [...] E isso depende de novo da estrutura departamental. (Pedro,
professor do curso de Pedagogia – noturno, IES pública).
Eu acho que o problema do departamento é a burocratização, nós perdemos
grande parte da nossa reunião, nós temos uma manhã de reunião a cada
mês, e essa manhã é utilizada muito com a burocracia, e não de uma forma
objetiva, que eu noto que outros conselhos acontecem a mesma coisa, ou
seja, eu tenho a pauta de decisões então eu tenho que ser objetiva, mandar
minha pauta antes [...]. Então essa burocracia de cada decisão que vai se
dar, as pessoas opinam, cada um tem a sua versão, o seu desejo, acho que
isso é importante, mas nós poderíamos ser mais objetivos [...]. A manhã do
departamento poderia ter os despachos administrativos, por exemplo, das
8h30min às 9h30min e depois reunião por disciplina das 9h30min às
11h30min, teríamos duas horas por mês, minimante isso [...] nos ajudaria sim
a pensar [...], a compartilhar conosco também o que nós estamos fazendo.
(Carmem, professora do curso de Pedagogia – noturno, IES pública).

Considerando a ampla gama de esferas administrativas que englobam a gestão
universitária, desde, no caso da IES pública, dos departamentos didáticos, das
coordenações de cursos, abarcados pelos Centros de Ensino, até às pertinentes ao
âmbito geral da universidade, cada um destes tempos e espaços impulsionam
diferentes experiências. Como expresso pelo professor Pedro, vivenciar o âmbito
gestacional de uma coordenação de curso, como representante docente no Colegiado
do curso, implica a ele pensar acerca da formação que aquele curso propõe e como
esta proposta tem sido efetivada, inclusive, um processo de autoavaliação do próprio
docente.

Já a professora Carmem expressa na sua narrativa a preocupação acerca da
burocratização e da gestão do tempo acerca das atividades administrativas que
envolvam um coletivo, expõe fragilidades e potencialidades destes aspectos com
implicações diretas no trabalho dos docentes pertinentes ao ensino. Isto ao se referir
às reuniões nos departamentos didáticos e aos temas que são colocados em pauta
nestas, indicando os dois lados de uma mesma moeda: a fragilidade que poderia ser
uma potencialidade de não serem discutidos aspectos relacionados ao ensino.
Nesta direção, torna-se evidente que compreender a organização de uma
universidade é uma tarefa complexa. Zabalza (2004, p. 70) considera que uma
estrutura universitária é constituída por vários elementos, deste modo:
Conhecer o marco legal de uma instituição, sua estrutura material e formal é,
de fato, conhecê-la pouco, e deter-se apenas nisso supõe desconhecer o que
realmente é ela e como funciona: o que a instituição tem de instituído e de
constituinte, de tensões e de acordos, os modelos de distribuição de poder e
de relações entre pessoas e funções. Isso, na verdade, é o que constitui a
“cultura” de cada instituição, sua natureza como sistema específico. É preciso
situar o estudo da universidade nesse espaço epistemológico como um
subsistema social, como um organismo social vivo que ultrapassa qualquer
tipo de representação formal devido à sua dinâmica interna, a qual se nutre
de um jogo de interações e influências e não dos rótulos formais que
correspondem a cada componente do sistema. (...) A dinâmica organizativa
surge do conjunto de pessoas que vão estabelecendo alguns modelos de
funcionamento, os quais têm como fundamento a estrutura formal da
instituição.

Nesta perspectiva, atuar como gestor, integrar-se aos espaços deliberativos da
instituição se estabelece como um modo de integrar-se à estrutura universitária,
conhecer e compreender as dinâmicas de funcionamento, bem como as próprias
culturas instituídas e os significados estabelecidos neste contexto pelo conjunto de
gestores e participantes dos tempos e espaços de decisões e gestões de uma IES.
As narrativas a seguir explicitam esta perspectiva acerca da gestão na e da educação
superior como uma maneira de integrar-se à cultura universitária como docente e
estando como gestor:
[...] comecei com duas disciplinas no curso noturno, que também tem
atividades aos sábados e mais o Pacto e em seguida já entrei em comissão
de eleição de direção de Centro, comissão de concurso para substituto, aí
começou a aparecer uma série de comissõezinhas. [...] Eu dizia: “Gente, mas
eu estou muito crua para assumir uma coordenação porque eu entrei agora
em janeiro”, apesar de ter trabalhado em outras instituições eu nunca fui
coordenadora. Eu sempre achei que não tinha muito perfil [...]. Mas aí, só me
disseram assim: “Uma hora tu vais ter que ser, isso aqui é um rodizio. Ou tu
vais ser chefe de departamento, ou tu vais ser coordenadora, alguém tem que
assumir”. Então eu disse: “Ah então tah, vamos ver no que dá”. Mas foi legal

porque assim, as pessoas disseram: “Não, nós vamos te ajudar”. Mas tu vais
desbravando, porque têm coisas que tu não tens noção, quando tu vês, tu
estás dentro, de discussões, de reunião de CEPE, reunião de Conselho de
Centro [...] eu noto que eu tenho aprendido muito. É outra pessoa que entrou
em janeiro. [...] É uma coisa que é trabalhosa, mas eu dei sorte também, eu
entrei no rodízio do Centro de Educação, enquanto coordenadora do curso,
de representante na CLN, na Reitoria, na Comissão de Legislação e Normas
e no CEPE. [...] que daí você conhece a Universidade de outro ponto de vista,
que lá as reuniões são organizacionais, estruturais, a CLN é muito a questão
de legislação, normas, questões que envolvem regulamentação do ensino,
regulamentação, principalmente, do plano de carreira do professor [...]
conhece outras pessoas e as representações são de cada Centro [...] a gente
vai interagindo com outras pessoas e são comissões trabalhosas. (Eugênia,
professora do curso de Educação Especial – noturno, IES pública).
[...] o que eu penso que é importante deixar bem claro para quem está
chegando e até para quem já está aí: quando a gente entra em uma instituição
como a nossa e como qualquer outra instituição, [...] o fato de assumir
determinados cargos e funções é o que te possibilita conhecer a instituição.
Então, eu como coordenadora, eu tinha que participar de várias reuniões,
várias instâncias, várias comissões, e foi isso que me deu um panorama da
universidade. Então eu conhecia por dentro as Pró-reitorias [...]. Então, a
gente aprende muito, eu sempre digo, agora mesmo entraram duas novas
colegas e eu falei: “oh, vocês têm que querer pegar as coisas, porque só
assim a gente vai aprendendo e conhecendo. Entrar simplesmente para dar
aula e ficar na sua sala, pouco vai resolver, porque vocês não irão conhecer
nada”. Dá trabalho, e, principalmente, quando tu queres cumprir horário, fazer
as coisas como tem que ser feitas, que tu não gostas. (Simone, professora
do curso de Educação Especial – noturno, IES pública).
[...] eu me identifico muito com essa questão administrativa, gosto demais e
essas experiências, principalmente, essa vivenciada na PROGRAD, é uma
forma assim de tu até oxigenares e observares outras questões da
universidade. [...] Se todo professor pudesse ter uma experiência
administrativa e compreender isso, muda a visão, muda a nossa visão desse
mundo pequeno que nós vivemos, no lugar que a gente está e me parece que
esse é o maior desafio. A gente tem que abrir um pouco o horizonte e pensar
para além do espaço que a gente está, apesar de que hoje o contexto ele nos
encaminha para isso, por mais que a gente faça um discurso, nossa ação é
contrária ao discurso, quando tu falas coletivo, participativo ele é
individualista, ele é solitário. (Francisca, professora do curso de Pedagogia –
diurno, IES pública).

A gestão na educação superior implica em muitas exigências e desafios aos
gestores, inclusive, no que diz respeito ao próprio tempo que as atividades de gestão
demandam. Considerando que o professor/formador também está envolvido com
atividades de ensino, pesquisa e extensão, estar em um cargo de gestão exige-lhe
organização para conseguir atender a todas as atividades.
Ao definir o professor universitário como um profissional da educação na
atividade, Masetto (1998) salienta que “a docência no ensino superior exige não
apenas domínio de conhecimentos a serem transmitidos por um professor como
também um profissionalismo semelhante àquele exigido para o exercício de qualquer

profissão” (p. 13, grifos do autor). Nos excertos narrativos que seguem, é possível
identificar como os docentes sentem e buscam suprir as exigências e desafios da
docência no ensino superior, especialmente, abarcando as atividades de gestão:
Outro desafio assim... é... com relação aos encargos que a gente tem de
projetos... eu mesma, de coordenação, que tenho reuniões diversas com
relação ao Centro, com relação à Reitoria, com relação à representação do
curso, e eu queria ter mais tempo para me dedicar ao ensino mesmo, a
estudar mais, a ler mais. Mas tem dias, tem semanas que é quase impossível,
de tanta reunião que tem, que tu tens que abraçar as reuniões e tem que te
dividir. [...] Precisa sobreviver e aprender [...]. Aí você tem que pensar no
tempo que tem para preparar a aula, porque aí você tem uma convocação de
hoje para amanhã, então se eu já tinha me programado para amanhã de
manhã preparar a aula da noite, às vezes, chega uma convocação da CLN e
tem que ir, então aí você prepara à noite, de madrugada [...]. Eu faço muita
coisa à noite, levanto mais cedo, levanto cinco horas da manhã e termino de
preparar a aula. É o melhor? Não, mas, às vezes, é o que eu consigo [...]
acho que no fundo eu até gosto dessas coisas, das comissões,
principalmente, porque você aprende, [...] em uma reunião do CEPE tem um
aprendizado enorme, porque tem quinhentos processos lá circulando, aí um
argumenta o outro contra-argumenta, o outro traz uma legislação o outro é
contra, o outro a favor e a gente fica aprendendo, e aprende com gente que
está aqui há anos, então, às vezes, você tem que se posicionar, [...]. O
desafio? Acho que foi de certa forma, organizar tudo isso. (Eugênia,
professora do curso de Educação Especial – noturno, IES pública).
E aí é sempre um desafio porque tem a demanda bastante alta de disciplinas,
e aí tem as participações em comissões, e faço parte da comissão do GAP,
aí tem que organizar o horário para dar certo, eu faço parte do [...] Núcleo
Docente Estruturante, [...] mais o Pibid que eu tenho que conciliar. Tudo isso
com todas as disciplinas e, às vezes, mais os convites para eventos que a
gente acaba indo proferir palestras, os projetos de extensão e de pesquisa,
então a gente tem que ‘se virar nos 30’, às vezes, os três turnos, e nem
sempre a gente consegue [...]. Mas tem uma organização e no final a gente
dá conta de tudo. (Joana, professora do curso de Educação Especial –
noturno, IES pública).

Pensar os tempos e espaços da gestão implica em, também considerar a função
da própria universidade, qual seu papel social, e no que as decisões e ações de cada
âmbito da gestão influenciam. Logo, cabe aos gestores levarem em conta todos os
aspectos e elementos, bem como os sujeitos envolvidos e/ou implicados pelas
atividades administrativas/gestacionais.
Ao abordar os caminhos da universidade, García (2002) considera que a
participação dos estudantes é importante, até mesmo por eles serem sujeitos
interessados na formação, deste modo:
Los alumnos son agentes de innovación, por lo que aportan, o por lo que
exigen. [...] Son agentes de innovación curricular, siempre que se les permita
pensar en qué curriculum debe configurar un Plan de Estudios, o en la propria

metodología didáctica, desde la que llegan a ser agentes, constructores de
su propio aprendizaje1 (p. 63-64).

Um aspecto que chama a atenção é a indicação dos professores/formadores
acerca da necessidade da gestão aproximar-se dos acadêmicos:
[...] o dia em que eu fui lá era para discutir sobre a Semana da Calourada [...].
Eu disse: “[...] quem sabe, ampliar esse espaço da hora que eu for falar sobre
o curso” [...] eu posso falar assim do PPP, mas também de discutir isso, da
importância deles também terem um pouco de [...] pró-atividade, se estão
com dúvida, então que procurem tirar as dúvidas, que venham perguntar para
mim ou para o professor em sala de aula. A maioria dos nossos professores
conhecem a parte organizacional ou burocrática, que seja, mas também de
eles também se colocarem, nossa responsabilidade de fazer isso também,
mas é deles também assim, de se colocarem numa condição de mais ação.
Se está com dúvida, não adianta chegar no 9º semestre para tirar dúvida, se
está com dúvida desde o primeiro, por que já não perguntou? Porque, às
vezes, a gente acha que está tudo bem, porque eles não demonstram. Às
vezes, talvez seja falha nossa, até pelo NDE agora a gente vai pensar em
algumas estratégias para tentar observar isso melhor. A gente percebe, que
temos muitos alunos cansados, tem uma jornada de trabalho grande, tem
muitos alunos que entram achando que vai ser mais fácil. (Eugênia,
professora do curso de Educação Especial – noturno, IES pública).
Encontrei um curso bem abandonado, não como parte administrativa, a
documentação, as coisas estavam bem encaminhadas. Mas esse diálogo
entre a coordenação e os estudantes, encontrei isso bem distanciado e
encontrei também bastante distanciado a coordenação com os
departamentos. Já fiz reuniões com os departamentos, com os
coordenadores de estágios, agora vou fazer reunião com todos os
professores no sentido de integrar mais, então no sentido de a coordenação
dar um fio condutor para todo mundo, não sou eu que tenho que dizer o que
cada um tem que fazer, mas agregar sim. Como fazer e o que fazer esse é
um papel do coletivo, mas esse papel agregador me parece ser papel da
coordenação. (Marlon, professor do curso de Pedagogia – diurno, IES
pública).

Estes excertos nos evidenciam a necessidade da gestão, do gestor do curso, se
aproximar dos estudantes e ouvi-los, assim como dos alunos buscarem conhecer esse
espaço e ocuparem seus lugares. Isso se caracteriza não só como um desafio, uma
exigência, mas também como uma possibilidade da/para a gestão. Neste sentido,
Libâneo (2013, p. 89) discorre que para assegurar a gestão, o principal meio é a
participação, pois “[...], proporciona um melhor conhecimento dos objetivos e metas,
da estrutura organizacional e de sua dinâmica, das relações [...] e favorece uma
aproximação maior entre professores, alunos [...]”.

1

Tradução nossa: Os alunos são agentes de inovação, de modo que eles trazem, ou o que eles exigem.
[...] Eles são agentes de inovação curricular, desde que sejam autorizados a pensar sobre o que o
currículo deve criar um currículo, ou própria metodologia de ensino, a partir do qual se tornarem
agentes, construtores de sua própria aprendizagem.

Nesta direção, ao se inserir nos tempos e espaços da gestão, os
professores/formadores, conforme apontam em suas falas, expressam que constatam
a construção do conhecimento pedagógico compartilhado, bem como do trabalho
colaborativo. Pois as demandas que a gestão impõe aos gestores são muitas e as
parcerias tornam-se uma maneira de qualificar e potencializar as ações e atividades
neste espaço de atuação docente.
O modo como os docentes buscam suprir as demandas da docência na
educação superior podem configurar novos modos de articular-se e relacionar-se.
Segundo Maciel (2012, p. 224),
[...] a mobilização dos professores para a formação e o desenvolvimento
profissional em rede apresenta potencialidades para que seja estabelecida
uma ambiência institucional propícia ao profissionalismo interativo. [...] Uma
rede de formação, enfim, apresenta múltiplas perspectivas: a aprendizagem
colaborativa, articulando a ideia de reforçar os dispositivos de interatividade
e colaboração profissional; a concepção de espaços/lugares coletivos de
trabalho, configurando uma ambiência formadora e qualificadora; a promoção
de experiências educativas coerentes e inovadoras.

Logo, o docente ao deparar-se com as exigências de estar na gestão é capaz de
buscar articular-se com seus pares, bem como a impulsionar novas aprendizagens.
Estes desafios acabam configurando-se como necessidades motivadoras ao
desenvolvimento das atividades docente de estudo, configurando-se em uma
aprendizagem docente contínua.
A atividade docente de estudo implica na compreensão do docente acerca da
tarefa educativa a ser realizada, seguindo-se o conhecimento das ações e operações
necessárias para efetivar a tarefa educativa e, ainda, a auto regulação da própria
tarefa, de modo a “(...) poder refazer caminhos, na medida em que avalia o alcance e
a eficácia da atividade desenvolvida” (ISAIA, 2006, p. 377-378).
Nesta perspectiva, o ambiente de trabalho é o lugar mais profícuo para aprender
a profissão, pois é neste lugar que, das experiências e vivências, surgem as dúvidas,
os desafios, as conquistas, as exigências, entre outros aspectos que envolvem a
prática docente. Desse modo, Libâneo (2013, p. 36) considera que
O professor participa ativamente da organização do trabalho [...] formando
com os demais colegas uma equipe de trabalho, aprendendo coletivamente
novos saberes e competências assim como um modo de agir coletivo. O
professor é participante ativo de uma comunidade profissional de
aprendizagem, atuando no seu funcionamento, na sua animação e no seu
desenvolvimento. Por outro lado, a estrutura e a dinâmica organizacional

atuam na produção de suas práticas profissionais. Há uma concomitância
entre o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento organizacional.

Nesta direção, a gestão passa a ser reconhecida pelo professor como integrante
do âmbito do trabalho docente. A professora Veruska expressa essa ideia:
[...] outra questão que eu acho fundamental é no professor da universidade
ele participar das cargas administrativas da universidade porque a gente
acaba conhecendo outras coisas que não só a relação professor aluno em
sala de aula, que são partes da construção e da formação do aluno na
universidade, porque a formação [...] não perpassa apenas na sala de aula,
ele perpassa por todo o espaço que ele vivencia na instituição. [...] A gente
ter vivências nesses espaços administrativos, mas não por uma questão de
fazer [...] de se pensar esse trabalho burocrático, de se pensar como pensar
o curso, se pensar nas atividades de Colegiado, se discutir todas essas
questões que envolvem o nosso fazer aqui dentro da universidade e a
trajetória do aluno dentro da instituição, acho que isso é fundamental. O
professor ele não pode ser apenas professor e isso é minha experiência que
me mostra, elaborar um curso, coordenar um curso, discutir os conteúdos
com os colegas eu acho isso fundamental para a formação, é lógico que o
estudo teórico em livros é muito importante e é fundamental, é necessário,
mas só isso para mim não me sacia [...] eu sinto essa necessidade de estar
além, de discutir com os colegas estar construindo [...] modificação de uma
disciplina, numa forma da prática, dos estágios dos alunos enfim... (Veruska,
professora do curso de Educação Especial – diurno, IES pública).

Estar em um lugar como gestor impulsiona os docentes a perceberem esta
atividade como provocadora à uma aprendizagem docente contínua. Os professores
aprendem a ser gestores sendo gestores, ou seja, é uma formação em serviço.
Há indicativos nas vozes dos docentes acerca da construção do conhecimento
pedagógico compartilhado no âmbito da gestão, isto quando referem-se às parcerias
que se estabelecem, especialmente, ao buscarem suprir as demandas da gestão.
As narrativas de alguns dos professores nos possibilitam evidenciar as
exigências e os desafios de quem se dispõe a atuar nestes tempos e espaços da
gestão na e da universidade. Uma das potencialidades apontada pelos próprios
professores é a rede de parcerias que se estabelece. Libâneo (2013, p. 35) destaca
que “[...] é imprescindível ter-se clareza hoje de que os professores aprendem muito
compartilhando sua profissão [...] no contexto de trabalho. É no exercício do trabalho
que, de fato, o professor produz sua profissionalidade”. Ingressar na docência
universitária e tornar-se parte da cultura deste contexto são aspectos que permeiam
o desenvolvimento profissional destes docentes. Cabe salientarmos que
[...] a prática da participação nos processos de gestão, por si só, não esgota
as ações necessárias para que seja assegurada a qualidade do ensino. Tanto
quanto os vários elementos do processo organizacional, e como um dos

elementos deste, a participação é um meio de alcançar melhor e mais
democraticamente os objetivos [...], que se centram na qualidade dos
processos de ensino e aprendizagem (LIBÂNEO, 2013, p. 90).

Uma boa gestão reflete diretamente nos processos de ensino e de aprendizagem
que são propostos e mediados nos contextos universitários. Muitas são as exigências,
os desafios, porém também surgem muitas possibilidades mediante uma atuação
comprometida com o papel da instituição de ensino e agregando aos processos de
gestão, qualidade e potencialidade, o que certamente refletirá na qualidade da
educação superior.
A partir das narrativas dos professores, é possível inferirmos que a gestão tem
se constituído e consolidado como um novo elemento constitutivo da docência na
educação superior.
Cabe salientar que as esferas circulares próprias ao ensino, a pesquisa, a
extensão

e

a

gestão

estão

articuladas

e

interligadas,

impulsionando

o

desenvolvimento profissional docente. As exigências e os desafios que o docente
vivencia e experiência em cada uma destas dimensões repercutem entre si de modo
a conduzi-lo a novas possibilidades de atuação profissional, bem como a contínuas
[re]significações acerca do papel de formador neste nível de ensino, assim como do
próprio papel da universidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na tessitura das discussões realizadas a partir das narrativas dos docentes e o
entrelaçamento com referenciais teóricos, se torna possível evidenciar a gestão como
um novo elemento constitutivo da docência na educação superior. A gestão permeia
diretamente os processos formativos e a aprendizagem docente, tanto dos estudantes
como dos professores/formadores, pois é por meio dela que se delineia a arquitetura
formativa, o que repercute diretamente nas possibilidades de promover inovações e
transformações, tanto em âmbito micro como macro de uma instituição.
As concepções que os professores explicitam em suas falas acerca da gestão
permitem esta constatação, bem como nos possibilitam identificar a apropriação dos
significados já estabelecidos, nesse contexto, acerca da gestão e do próprio papel do
gestor. Estas experiências nos tempos e espaços da gestão possibilitam ao docente
produzir novos sentidos tanto no que diz respeito à gestão na e da educação superior,
bem como acerca da sua própria atuação docente.

A gestão pedagógica e institucional são elementos constitutivos da arquitetura
formativa. As ações da gestão e o modo como os gestores conduzem os movimentos
que vão sendo desenvolvidos e impulsionados nos tempos e espaços formativos da
universidade pública, que é o contexto de atuação dos professores entrevistados,
lançam novas perspectivas à pedagógica universitária, bem como à docência na
educação superior. Isto torna possível a articulação e a interlocução de novos
elementos e aspectos que repercutem no desenvolvimento profissional docente e na
própria aprendizagem docente da e na educação superior. Assim, estar na gestão
configura-se para além de uma atividade administrativa, estabelece-se como uma
experiência formativa.
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Eixo 1 – Gestão da Educação Básica e Superior

RESUMO
Este trabalho conta com o apoio do Programa Observatório da Educação, da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Capes/Brasil. É um recorte da pesquisa, que foi
desenvolvida no Curso de Especilização em Gestão Educacional, da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), no decorrer do ano de 2015. Apresenta como objetivo analisar as concepções sobre a
gestão escolar, considerando a dimensão pedagógica e a qualidade da educação infantil, a partir de
alguns documentos direcionados para a primeira etapa da educação básica e através de referenciais
teóricos estudados. A metodologia utilizada para desenvolver este trabalho pautou-se em uma
abordagem quanti-qualitativa, do tipo bibliográfica e documental. A produção de dados realizou-se por
meio da análise dos documentos direcionados para a educação infantil, tais como o Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil (1998), Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação
Infantil (2006) e Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (2009). Através dos dados estatisticos
educacionais, no que concerne ao censo escolar de 2010 a 2014, disponibilizado pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (INEP) e dos dados do Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Sul. Como referencial teórico utilizou-se os estudos dos seguintes autores:
Barbosa (2015), Libâneo (2004), Lück (2009) entre outros. A partir deste estudo ratifica-se que o
processo de gestão escolar na primeira etapa da educação básica é permeado por diferentes aspectos,
que estão relacionados com a organização dos espaços, dos tempos e das propostas pedagógicas.
Para assegurar o direito à educação com qualidade, principlamente às crianças de zero a três anos, é
necessário repensar a dimensão pedagógica, da gestão escolar, pois está diretamente relacionada
com as crianças e com as ações pedagógicas desenvolvidas com este público.
Palavras-chave: Gestão Escolar. Educação Infantil. Dimensão Pedagógica.

INTRODUÇÃO
Este estudo está articulado a uma pesquisa em andamento vinculada ao projeto
intitulado “Interlocuções entre políticas públicas e ações pedagógicas: limites e
possibilidades” desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Elos da Universidade Federal
de Santa Maria, e conta com apoio do Programa Observatório da Educação, da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil. Este
trabalho é um recorte da pesquisa, que foi desenvolvida no Curso de Especilização
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em Gestão Educacional, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no
decorrer do ano de 2015.
Ao escolher como temática de pesquisa “A gestão escolar na educação infantil:
a dimensão pedagógica e as crianças de zero a três anos”, considerou-se o contexto
atual da primeira etapa da educação básica, com ênfase nas crianças de zero a três
anos, a partir dos documentos e das políticas públicas elaboradas para educação
infantil (EI). Isto porque, com a Emenda Constitucional n.º 59, de 11 de novembro de
2009 (BRASIL, 2009), a educação básica torna-se obrigatória dos quatro aos
dezessete anos de idade.
No ano de 2013, foi sancionada a Lei n.º 12.796/2013, que altera a Lei n.º
9.394/96 (BRASIL, 1996), ratificando novamente que a educação básica é obrigatória
dos quatro aos dezessete anos de idade, ou seja, pré-escola, ensino fundamental e
ensino médio. Diante disso, verifica-se que as crianças de zero a três anos, creche,
ficam desamparadas legalmente, mesmo à educação sendo o direito social deste
público alvo. Portanto, este trabalho apresenta como objetivo analisar as concepções
sobre a gestão escolar, considerando a dimensão pedagógica e a qualidade da
educação infantil, a partir de alguns documentos direcionados para a primeira etapa
da educação básica e através de referenciais teóricos estudados.
Almeja-se que este estudo possa contribuir com as discussões relacionadas com
o processo de gestão escolar da educação infantil, principalmente com os aspectos
relacionados com a dimensão pedagógica e as crianças de zero a três anos.
Corroborando para a qualidade e o direito à educação, da primeira etapa da educação
básica.
Este trabalho está organizado da seguinte maneira: inicialmente realiza-se uma
breve apresentação da EI, do munícipio de Santa Maria – RS, com base nos dados
estatísticos educacionais, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), prefeitura municipal e Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2016).
Posteriormente, define-se uma concepção de gestão escolar, utilizando-se
referenciais teóricos para fundamentar este estudo. Por fim, destacam-se os aspectos
relacionados com a dimensão pedagógica e com a qualidade da educação infantil, a
partir dos documentos direcionados para a primeira etapa da educação básica.

A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, COM ÊNFASE NAS
CRECHES
Ao verificar a realidade da EI no município de Santa Maria/RS, em relação ao
número de matrículas, disponibilizados pelo INEP nota-se que mais crianças de zero
a três anos passaram a frequentar as instituições de EI nos últimos cinco anos (20102014), ou pelo menos a estarem matriculadas nas creches. Em relação a isso, é
necessário enfatizar que esse aumento de matrículas, foi mais significativo na rede
privada de ensino, apresentando um aumento de 976 matrículas nos últimos cinco
anos.
Na rede municipal de ensino de Santa Maria- RS verifica-se que no mesmo
período ocorreu um aumento de 486 matrículas, nas creches municipais. Este dado é
bastante intrigante, pois a EI é um direito social das crianças, e suas famílias estão
pagando, para que seus filhos possam frequentar uma escola. Os dados estatísticos
educacionais em relação à matrícula, nas creches do munícipio, nas dependências
estadual, federal, municipal e privada, de Santa Maria- RS são possíveis de verificar,
na tabela abaixo:
Tabela 1- Número de Matrículas nas Creches de Santa Maria/RS
ANO:
2010
2011
2012
2013
2014

Estadual
0
0
0
0
0

Dependências
Federal
Municipal
0
1151
82
1157
75
1270
75
1441
40
1637

Privada
603
742
874
1145
1579

Total
1754
1981
2219
2261
3256

Fonte: Dados do Censo Escolar (2010 a 2014), adaptados pela autora.

Com base nos dados disponibilizados pela prefeitura municipal de Santa MariaRS, juntamente com a Secretária de Educação, em seu documento base para a
elaboração do plano municipal de educação, a EI no município é ofertada em noventa
e quatro escolas de educação infantil. Destas apenas cinquenta e uma são municipais,
uma federal, três estaduais, trinta e duas privadas e sete confessionais e/ou
filantrópicas conveniadas ao município.
Por fim, ao verificar os dados do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2016), percebe-se que no ano de 2014, tínhamos
27,73% das crianças de zero a três anos matriculadas em instituições de EI. Diante
disso, o nosso município ainda apresenta uma longa trajetória para universalizar o

atendimento a EI, para este público alvo, mas ao considerar a meta um, do Plano
Nacional de Educação- PNE (2014-2024), que é “[...] atender no mínimo 50% das
crianças de até três anos de idade, até o final da vigência deste PNE” (BRASIL, 2014),
estamos com a metade da meta alcançada.
DEFININDO A CONCEPÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR E A DIMENSÃO
PEDAGÓGICA
Inicialmente buscam-se algumas referências para compreender e definir o
significado da palavra gestão. Conforme o dicionário de políticas públicas, gestão
significa:
[...] gerenciamento, administração, onde existe uma instituição, uma
empresa, uma entidade social de pessoas a ser gerida ou administrada, cujo
objetivo é de crescimento estabelecido pela instituição através do esforço
humano organizado pelo grupo (NEVES, 2012).

Percebe-se que no dicionário o conceito de gestão está sendo analisado de
forma mais ampla, mas para a educação o ato de gestar transcende a concepção de
administrar, pois envolve diferentes fatores relacionados com a infraestrutura e com
os sujeitos que estão inseridos no contexto escolar. Para Libâneo, Oliveira e Toschi
(2005, p. 293):
[...] a organização e a gestão referem-se ao conjunto de normas, diretrizes,
estrutura organizacional, ações e procedimentos que asseguram a
racionalização do uso de recursos humanos, materiais, financeiros e
intelectuais assim como a coordenação e acompanhamento do trabalho das
pessoas. [...] gestão, a atividade que põe em ação um sistema organizacional.

Com está concepção dos autores, verifica-se que o ato de gestar está
relacionado com os elementos que estão presentes no âmbito escolar envolvendo os
aspectos pedagógicos, financeiros, materiais e humanos. Desta maneira, os gestores 1
são responsáveis por organizar e gestar estes elementos, com a intencionalidade de
alcançar condições favoráveis para atingir os objetivos educacionais, a aprendizagem
dos alunos e uma educação de qualidade planejada para as crianças a partir de suas
necessidades e especificidades.

Conforme o Dicionário de políticas públicas (2012, p. 237) “a palavra gestor vem do latim gestore e,
de um modo geral, os dicionários a convergem para aquele que gere, dirige ou administra bens,
negócios ou serviços.
1

A concepção de gestão no decorrer dos anos foi evoluindo e apresentando
diferentes definições e deste modo foram atribuídas algumas características e
peculiaridades para esta concepção. No desenvolvimento deste trabalho, será
utilizada a concepção de gestão democrática- participativa, que para Libâneo (2015,
p. 02) significa:
A concepção democrática-participativa baseia-se na relação orgânica entre a
direção e a participação do pessoal da escola. Acentua a importância da
busca de objetivos comuns assumidos por todos. Defende uma forma coletiva
de gestão em que as decisões são tomadas coletivamente e discutidas
publicamente. Entretanto, uma vez tomadas as decisões coletivamente,
advoga que cada membro da equipe assuma a sua parte no trabalho,
admitindo-se a coordenação e avaliação sistemática da operacionalização
das decisões tomada dentro de uma tal diferenciação de funções e saberes.

A partir, desta concepção de gestão, a escola passa a ser gestada e planejada
de uma outra maneira, envolvendo todos os sujeitos que constituí a comunidade
escolar. Estes analisam, discutem, planejam e executam as suas propostas e ações
de maneira conjunta e com a participação de todos. Sendo assim, ratifica-se que é
necessário que se tenha planejamento, organização, direção e avaliação, pois não
basta apenas planejar as ações, é preciso desenvolvê-las e a partir disso realizar uma
avaliação, com a intencionalidade de verificar os aspectos positivos e negativos, para,
assim, buscar as devidas melhorias para o contexto escolar. Lück (2009, p. 24) afirma
que:
A gestão escolar constitui uma dimensão e um enfoque de atuação em
educação, que objetiva promover a organização, a mobilização e a
articulação de todas as condições materiais e humanas necessárias para
garantir o avanço dos processos socioeducacionais dos estabelecimentos de
ensino, orientados para a promoção efetiva da aprendizagem dos alunos, de
modo a torná-los capazes de enfrentar adequadamente os desafios da
sociedade complexa, globalizada e da economia centrada no conhecimento.

A gestão escolar também possui como incumbência organizar e detectar os
problemas que prejudicam o funcionamento da escola. Para isso, o processo de
gestão é constituído pelas seguintes dimensões: administrativa, pedagógica e
financeira. Por meio dessas dimensões os gestores organizam e gestam o contexto
escolar e as ações desenvolvidas neste espaço, em busca de uma aprendizagem
significativa e uma escola de qualidade, que priorize as necessidades e curiosidades
das crianças. Na figura abaixo é possível verificar as dimensões e os elementos que
constituí o processo da gestão escolar.

Figura 2- A gestão escolar e seus elementos
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Fonte: Elaborada pela autora, 2015.

O processo de gestão escolar envolve planejamento das ações, execução das
mesmas e avaliação, com a intencionalidade de averiguar o desenvolvimento dos
processos educacionais realizados no contexto da escola. Através da figura acima se
verifica que o processo de gestão escolar é permeado por três dimensões,
especificamente neste trabalho será analisado os aspectos relacionados com a
dimensão pedagógica.
A dimensão pedagógica da gestão escolar, esta diretamente relacionada com o
processo de ensino e aprendizagem, com as ações pedagógicas e com a elaboração
do currículo. Portanto, através da dimensão pedagógica gestam-se os elementos que
envolvem os mecanismos de aprendizagem e a qualidade das ações pedagógicas,
estando assim direcionada e relacionada com a ação do professor. Conforme Libâneo,
Oliveira e Toschi (2005, p. 301):
Uma escola bem organizada e gerida é aquela que cria e assegura condições
organizacionais, operacionais e pedagógico-didáticas que permeiam o bom
desempenho dos professores em sala de aula, de modo que todos os seus
alunos sejam bem-sucedidos em suas aprendizagens.

Deste modo, o contexto escolar é um espaço que se desenvolve ações
pedagógicas que apresentam intencionalidades e objetivos educacionais. Sendo
assim, o processo de gestão escolar é um elemento que contribuí imensamente para
a qualidade da educação, principalmente com os aspectos relacionados à dimensão

pedagógica. Com isso, o ato de gestar uma escola envolve diferentes fatores que
estão relacionados com as políticas públicas, com a concepção de gestão, de criança
e com o financiamento da educação. Portanto conforme Libâneo (2004, p. 03):
As concepções de gestão escolar refletem portanto, posições políticas e
concepções de homem e sociedade. O modo como uma escola se organiza
e se estrutura tem um caráter pedagógico, ou seja, depende de objetivos mais
amplos sobre a relação da escola com a conservação ou a transformação
social.

O processo de gestão escolar e o desenvolvimento da dimensão pedagógica
diversificam conforme a concepção dos gestores que estão inseridos no contexto
escolar, mas independentemente desta concepção, na escola possui-se a
intencionalidade de desenvolver a aprendizagem e a cidadania dos sujeitos que estão
inseridos neste espaço. Portanto, o processo de gestão escolar reflete diretamente na
dimensão pedagógica, como também a dimensão pedagógica produz efeito na
gestão, isto porque o que se desenvolve no espaço da sala de aula apresenta
implicações na organização da escola.
O QUE SIGNIFICA QUALIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
É necessário refletir sobre a concepção de qualidade para a EI, destacando
quais são os elementos que favorecem e auxiliam na melhoria desta primeira etapa
da educação básica, visando sempre o desenvolvimento das crianças. Para isso, será
utilizado como referência os documentos e as políticas públicas que objetivam
contribuir e aperfeiçoar a educação infantil.
Um dos primeiros documentos orientadores, que foram criados pelo Ministério
da Educação (MEC) é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
(RCNEI). Neste é destacado que a qualidade para a primeira etapa da educação
básica envolve diferentes fatores, que estão relacionados com os seguintes aspectos:
[...] questões amplas ligadas às políticas públicas, às decisões de ordem
orçamentária, à implantação de políticas de recursos humanos, ao
estabelecimento de padrões de atendimento que garantam espaço físico
adequado, materiais em quantidade e qualidade suficientes e à adoção de
propostas educacionais compatíveis com a faixa etária nas diferentes
modalidades de atendimento, para as quais este Referencial pretende dar
sua contribuição (BRASIL, 1998).

Verifica-se que a qualidade da EI envolve tanto os elementos relacionados
diretamente com a gestão escolar, como também com os aspectos da gestão
educacional em uma perspectiva mais ampla, que envolve não somente os sujeitos
que constituí a escola, mas toda a sociedade em nível macro. O RCNEI destaca que
a EI no decorrer dos anos passou a apresentar novas funções e estas estão
associadas a padrões de qualidade. Estes padrões advêm de:
[...] concepções de desenvolvimento que consideram as crianças nos seus
contextos sociais, ambientais, culturais e, mais concretamente, nas
interações e práticas sociais que lhes fornecem elementos relacionados às
mais diversas linguagens e ao contato com os mais variados conhecimentos
para a construção de uma identidade autônoma. (BRASIL, 1998)

O RCNEI salienta que a organização de uma proposta curricular de qualidade
esta relacionada com os professores que constituem a instituição. Com isso, verificase a importância de uma gestão escolar democrática-participativa, pois através desta
todos os sujeitos da comunidade escolar participam e são responsáveis por planejar
e desenvolver as propostas e ações da escola.
A implementação e/ou implantação de uma proposta curricular de qualidade
depende, principalmente dos professores que trabalham nas instituições. Por
meio de suas ações, que devem ser planejadas e compartilhadas com seus
pares e outros profissionais da instituição, pode-se construir projetos
educativos de qualidade junto aos familiares e às crianças. (BRASIL, 1998)

No ano de 2006 o Ministério da Educação elaborou o documento intitulado
“Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil” (BRASIL, 2006.), que
foi construído para cumprir a determinação legal do Plano Nacional de Educação, do
ano de 2001 (BRASIL, 2001). Desta forma, este documento possui a finalidade de:
[...] definir os parâmetros de qualidade se realiza neste documento de modo
a estabelecer não um padrão mínimo, nem um padrão máximo, mas os
requisitos necessários para uma Educação Infantil que possibilite o
desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social. (BRASIL, 2006, p. 09)

Com isso, tinha-se a intencionalidade de definir requisitos que são necessários
para uma EI de qualidade. Além disso, este documento ressalta que a primeira etapa
da educação básica necessita considerar a criança e possibilitar o desenvolvimento
integral dela. Neste documento o conceito de qualidade foi definido como:
1) a qualidade é um conceito socialmente construído, sujeito a constantes
negociações; 2) depende do contexto; 3) baseia-se em direitos,

necessidades, demandas, conhecimentos e possibilidades; 4) a definição de
critérios de qualidade está constantemente tensionada por essas diferentes
perspectivas. (BRASIL, 2006, p. 23)

A qualidade da educação infantil esta relacionada com o contexto em que as
instituições estão inseridas, com os direitos, necessidades e curiosidades das
crianças. Portanto, ao gestar uma instituição de EI, é preciso considerar estes
elementos, pois por meio deles que se aprimora a qualidade da educação,
principalmente quando consideramos as crianças de zero a três anos, pois estas
apresentam algumas peculiaridades e necessidades diferenciadas das demais
crianças.
Conforme o documento intitulado “Indicadores de qualidade na Educação
Infantil” (BRASIL, 2009) as definições de qualidade dependem de muitos fatores, tais
como:
[...] os valores nos quais as pessoas acreditam; as tradições de uma
determinada cultura; os conhecimentos científicos sobre como as
crianças aprendem e se desenvolvem; o contexto histórico, social e
econômico no qual a escola se insere. No caso específico da educação
infantil, a forma como a sociedade define os direitos da mulher e a
responsabilidade coletiva pela educação das crianças pequenas
também são fatores relevantes. (BRASIL, 2009, p. 13).

Neste documento verificam-se sete dimensões que precisam ser consideradas
no momento da avaliação para definir a qualidade das instituições de EI. Na figura
abaixo é possível verificar quais são estas dimensões.
Figura 4- Indicadores e dimensões da qualidade
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Fonte: Indicadores de qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009).

Através destas dimensões é desenvolvido o processo de avaliação da qualidade
da EI. Cada uma dessas dimensões apresentam três indicadores relacionados com
os elementos da dimensão. Deste modo, o presente documento demonstra um
modelo de uma ficha de avaliação, que destaca a dimensão e os seus três
indicadores.
Por meio do estudo dos documentos citados no desenvolvimento da escrita,
verifica-se que a qualidade da EI está diretamente relacionada com diferentes
aspectos, que envolvem tanto a organização dos espaços, dos tempos, mobiliários,
envolvimento da família, formação e condições de trabalhos de todos os profissionais
da instituição, como também os aspectos relacionados com a saúde da criança, que
no contexto da escola envolve o cuidado, a alimentação e a higienização,
principalmente com as crianças de zero a três anos.
Os aspectos relacionados com a saúde da criança também necessitam possuir
um caráter pedagógico, pois atualmente a EI não apresenta exclusivamente um
caráter assistencialista, mas sim educacional. Portanto, ao planejar a ação
pedagógica com as crianças de zero a três anos, consideram-se os elementos que
constituem a dimensão da promoção da saúde, atribuindo aos mesmos objetivos
educacionais. Isto por que:
A atenção à saúde das crianças é um aspecto muito importante do trabalho
em instituições de educação infantil. As práticas cotidianas precisam
assegurar a prevenção de acidentes, os cuidados com a higiene e uma
alimentação saudável, condições para um bom desenvolvimento infantil
nessa faixa etária até seis anos de idade (BRASIL, 2009).

Enfim, uma gestão escolar democrática-participativa e de qualidade para a EI,
necessita considerar todos os elementos que constituem o espaço escolar e o
contexto em que as crianças estão inseridas, pois estes interferem diretamente na
qualidade da educação. Para se alcançar uma qualidade que se almeje, é preciso o
envolvimento e dedicação de todos os sujeitos da sociedade, pois somente desta
forma as políticas públicas e os programas serão colocados em ação, não ampliando
somente o acesso a educação, mas também o direito à educação e instituições de
qualidade, que sejam gestadas e planejadas para as crianças, visando à construção
do conhecimento e o desenvolvimento integral destes sujeitos.
METODOLOGIA

A metodologia deste estudo foi permeada por uma abordagem quanti-qualitativa.
Conforme Rampazzo (2005, p.58) “[...] a pesquisa quantitativa se inicia com o estudo
de um certo número de casos individuais, quantifica fatores segundo um estudo típico,
servindo-se frequentemente de dados estatísticos, e generaliza o que foi encontrado
nos casos particulares”. Para Minayo (2009, p. 21):
A pesquisa qualitativa, trabalha com o universo dos significados, dos motivos,
das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de
fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o
ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e
por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada
com seus semelhantes.

Através da abordagem quanti-qualitativa, buscou-se os dados do INEP e do
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para compreender e reconhecer
a realidade da EI, em nosso município de Santa Maria- RS, principalmente no que
concerne ao número de matrículas das crianças de zero a três anos.
Para realizar este estudo desenvolveu-se uma pesquisa do tipo documental e
bibliográfica. Conforme Marconi e Lakatos (2007, p. 176):
É a fase da pesquisa realizada com o intuito de recolher informações prévias
sobre o campo de interesse. O levantamento de dados, primeiro passo de
qualquer pesquisa científica, é feito de duas maneiras: pesquisa documental
(ou de fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (ou de fontes secundárias).

Conforme Severino (2007, p. 122) a “[...] pesquisa bibliográfica é aquela que se
realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em
documentos impressos, como livros, artigos e teses etc.” Lakatos e Marconi (2007, p.
185) definem:
A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda a bibliografia
já tornada pública em relação ao tema estudado, desde publicações avulsas,
boletins, jornais, revistas [...], até meios de comunicação orais: rádio,
gravações [...] e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o
pesquisador em contato direto com tudo o que já foi escrito, dito ou filmado
sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que
tenham sido transcritas por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas.

Severino (2007, p. 122) destaca que “[...] pesquisa documental, tem-se como
fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos, tais como jornais,
fotos, filmes, gravações, documentos legais”. Diante disto, realizou-se uma análise

dos documentos destinados para a EI, que destacavam os aspectos relacionados com
a qualidade da primeira etapa da educação básica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de gestão escolar na EI, considerando as crianças de zero a três
anos, é dinâmico e complexo, pois é necessário que todos estejam envolvidos,
participando das decisões e da organização do contexto escolar. Apresentando
sempre como foco a aprendizagem dessas crianças, pois as creches não possuem
mais a intencionalidade somente de cuidar e zelar pela saúde das crianças, mas neste
contexto também se busca a educação e os momentos de construção do
conhecimento. Lembrando que as crianças não são folhas em branco, elas trazem
consigo saberes e esses necessitam serem considerados no desenvolvimento da
dimensão pedagógica do processo de gestão escolar.
Portanto, enquanto profissionais e professores que atuam na EI é necessário
pensar e refletir sobre que espaço, que escola e qual sala de aula queremos para as
nossas crianças. Isto porque o contexto escolar necessita ser um ambiente em que
as crianças gostem de estarem presentes, que consigam explorar os objetos, os
materiais e os espaços das mais diversas maneiras, sem comprometer a
aprendizagem e a segurança das mesmas. Deste modo, este espaço necessita ser
acolhedor, estimulante, motivador e ao mesmo tempo aconchegante, para que as
crianças sejam parte deste espaço; tem que ser um lugar para as crianças, sintam-se
alegres, seguras e amadas pelos seus professores e profissionais que trabalham na
escola. Acredita-se que através de uma gestão escolar democrática- participativa,
consiga-se alcançar um educação em que almejamos. Barbosa (2015, p. 6) salienta
que:
A responsabilidade, a competência, a formação dos gestores, professores e
demais profissionais precisa também estar vinculada à delicadeza, ternura,
empatia e capacidade comunicativa. Os envolvidos na educação de bebês
precisam protegê-los de qualquer forma de violência – física ou simbólica –
ou de negligência no interior da instituição. Sempre que algum tipo de
discriminação ou violência for praticada contra um bebê é preciso realizar os
encaminhamentos das violações para as instâncias competentes.

Por isso, ratifica-se que necessitamos pensar e discutir uma EI planejada para
as crianças que sejam consideradas como sujeitos de direitos, deixando de lado o

caráter assistencialista, que permeou este nível de ensino por muitas décadas. Para
isso, é essencial que se discuta a verdadeira função social das instituições públicas,
principalmente da escola, enfatizando assim, sua dimensão política e pedagógica.
Desta forma, teremos uma infância de direitos, em que a ludicidade, o educar e o
cuidar estejam interligados e presentes nas escolas, principalmente para as crianças
de zero a três anos.
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Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
Resumo
O presente estudo tem por principal objetivo apresentar os resultados da pesquisa realizada junto ao
Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sobre
as políticas públicas de educação superior no Estado de Santa Catarina. Destaca-se que o propósito
era obter informações referentes aos programas que utilizam as políticas públicas de educação superior
como base de estudo. Se valendo para tal do método de pesquisa bibliográfico. Procurando
compreender o elo existente entre os debates acadêmicos e as políticas públicas, e como estas podem
ser influenciadas pelos temas que estão sendo pesquisado nas universidades. Demonstrando que as
universidades tem um papel fundamental no desenvolvimento de um país, especialmente no tocante a
dar visibilidade a determinados fenômenos sociais. E ainda, demonstrar qual a importância das
pesquisas acadêmicas, em específico na área de educação superior, para a elaboração das políticas
públicas.
Palavras-chave: Universidade. Ações afirmativas. Instituição de Ensino Superior.
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desenvolvimento de uma nação, dentre eles está a educação. 4 A partir da educação
é possível se gerar conhecimento, inovação e transformação social.
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A educação básica no Brasil compreende os ensinos fundamental e médio. Ela
é um dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição da República Federativa
do Brasil outorgada em 1988 (CRFB/88), sendo ofertado gratuitamente a todos os
cidadãos pelo Estado, embora alguns cidadãos optem pelo ensino privado. A
educação superior, por sua vez, é ofertada por faculdades, centros universitários,
institutos superiores ou centros de educação tecnológica (BRASIL, 2014).
Segundo o Ministério da Educação (MEC) o Brasil possui 7,3 milhões de
estudantes universitários (2013). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a taxa de matrícula nas IES, de 2003
a 2012, subiu de 16,6% para 28,70%, sendo que em 2012, aproximadamente 30% da
população brasileira estava cursando educação superior. No entanto, o índice de
evasão no ensino superior é consideravelmente alto, sendo 13,2% nas instituições
públicas e 15,6% nas instituições privadas (MEC, 2010). Para atender a essa
demanda há no país 2,4 mil Instituições de Ensino Superior (IES), dentre elas 301 IES
públicas e 2 mil particulares (INEP, 2013).
Desta forma o Brasil busca, mediante a implantação de políticas públicas, ofertar
o ensino superior àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com as
mensalidades das instituições privadas, e, por outro lado, não conseguem ingressar
nas universidades públicas por falta de vagas.
Políticas públicas é um tema interdisciplinar, e por tal é estudado por diversas
áreas de conhecimento. Podendo ser compreendidas como um conjunto de ações
regulados juridicamente, com o intuito de utilizar os aparatos disponíveis ao Estado,
na busca de concretização de direitos sociais (BUCCI, 2006).
O número de estudantes universitários vem crescendo significativamente no país
nos últimos anos. Esta também é a realidade do Estado de Santa Catarina, que vem
aumentando gradativamente o número de estudantes universitários. O Estado de
Santa Catarina, delimitação territorial deste estudo, está localizado na região Sul do
Brasil e sua população ultrapassa dos 6 milhões de habitantes. Com uma área de 95
mil Km², é o 20º estado em extensão territorial, possuindo atualmente em seu território
mais de 70 IES (SANTA CATARINA, 2015).1
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Disponível em: <http://www.sc.gov.br/conheca-sc>. Acesso em: 02 jan. 2016.

O presente estudo tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa
realizada junto ao Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), sobre as políticas públicas de educação no Estado de
Santa Catarina. Destaca-se que o propósito era obter informações referentes aos
programas que utilizam as políticas públicas de educação superior como base de
estudo.
Procurando obter uma melhor compreensão do elo existente entre os debates
acadêmicos e as políticas públicas, e como estas podem ser influenciadas pelo que
está sendo pesquisado nas universidades. E ainda, procurar descobrir qual a
importância das pesquisas acadêmicas, em específico na área de educação superior,
para a elaboração das políticas públicas. Para tanto, questiona-se: é possível rastrear
todas as produções acadêmicas produzidas nos mestrados e doutorados do País
sobre políticas públicas voltadas para a educação superior em Santa Catarina?
METODOLOGIA1
Dentre os procedimentos metodológicos existentes optou-se pela pesquisa
bibliográfica “a qual consiste no levantamento de referências teóricas já analisadas, e
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas
de web sites” (FONSECA, 2002, p. 32). Este procedimento possibilita a adjeção de
vários referenciais, e por consequência, de várias visões sobre um mesmo assunto.
Estamos vivendo em uma era informatizada, onde o conhecimento está ao
alcance de todos por meio da internet, a qual nos proporciona uma extensa gama de
estudos, segundo Pizani et. al.
Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação e com o
aumento da produção científica, surgiram as bases de dados que podem ser
definidas como os suportes informacionais compostos de artigos e trabalhos
científicos, elaborados por organizações especializadas, nas diversas áreas
do conhecimento (2012, p. 58).

1

A ideia de realizar uma pesquisa no Banco de Tese da CAPES nasceu a partir da leitura do artigo
"Mulheres e trabalho feminino rural: pesquisa no Banco de Teses da CAPES (1987 - 2010)" de autoria
de Giovana Ilka Jacinto Salvaro, Dimas de Oliveira Estevam e Daiane Fernandes Felipe. Assim cabe
reforçar que a pesquisa aqui apresentada teve como inspiração aquele material publicizado pelos
referidos pesquisadores os quais conseguiram com maestria produzir um material científico e didático
o qual serviu para ensinar os jovens pesquisadores como se pode realizar uma pesquisa em bancos
de dados de órgãos oficiais.

Para embasar o presente estudo foi utilizado o Banco de Teses da CAPES
disponível no próprio site da Agência.1 O referido Banco possui o objetivo de facilitar
o acesso a informações sobre teses e dissertações defendidas junto a programas de
pós-graduação do país, defendidas a partir de 1987. Contudo, o Banco passa,
atualmente, por atualização, disponibilizando, somente, a produção referente aos
anos de 2011 a 2012. As informações são fornecidas diretamente à Capes pelos
programas de pós-graduação, os quais são responsáveis pela veracidade dos dados
(CAPES, 2015).
A fim de obter maior número de dados foi utilizado a procura na modalidade
“busca básica”, o banco de teses permite pesquisar por autor, título e palavras-chave
(CAPES, 2015). Optou-se, então, pelo uso de palavras-chave utilizando as
expressões “educação superior em Santa Catarina”, que remeteu a um total de 91
estudos. Ao especificar a busca alterando as palavras-chave para “políticas públicas
de educação superior em Santa Catarina” objeto principal da presente pesquisa obteve-se o resultado de 14 estudos.
A pesquisa foi realizada durante o interstício de dezembro de 2015 e janeiro de
2016. O presente estudo não tem a pretensão de esgotar o tema, mas sim de chamar
atenção para sua relevância.
AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SANTA CATARINA
Com a busca pelas palavras “educação superior em Santa Catarina”, foi possível
localizar 91 estudos. A partir de então se obteve alguns dados preliminares, dentre os
quais as instituições que pesquisam o tema, conforme dispõe o quadro abaixo. É
importante ressaltar que nesta primeira busca não se realizou uma filtragem dos
estudos, trabalhando somente com os dados obtidos na pesquisa.
Quadro 1: Número de resumos distribuídos por instituições
Instituições
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Univ. de São Paulo/Escola Sup. de Agricultura Luiz de Queiroz
Universidade de Brasília
Universidade do Estado de Santa Catarina

1

Disponível em: <http://www.capes.gov.br/>. Acesso em: 02 jan. 2016.

Número de
Resumos
1
1
1
1
1
17

Universidade do Extremo Sul Catarinense
Universidade do Oeste de Santa Catarina
Universidade do Planalto Catarinense
Universidade do Sul de Santa Catarina
Universidade do Vale do Itajaí
Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Universidade Estadual de Campinas
Universidade Federal da Bahia
Universidade Federal de Santa Catarina
Universidade Federal do Paraná
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Gama Filho
Universidade Regional de Blumenau
Total: 19

2
1
1
9
3
1
4
1
37
1
2
1
6
91

Fonte: Banco de Teses da CAPES.

É possível perceber que apesar do foco ser o Estado de Santa Catarina, foi
possível encontrar estudos realizados em outras Unidades Federativas da Nação
tendo como eixo central o Estado de Santa Catarina. Isto ocorreu como o caso da
Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Contudo, vale destacar que o maior
número de estudos foram encontrados na Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), ambas localizadas
em Santa Catarina.
Outro ponto que merece destaque foi a quantificação dos programas de pósgraduação (mestrados e doutorados), identificando quantos pesquisam sobre o tema,
conforme segue.
Quadro 2: Resumos distribuídos por programas de pós-graduação (mestrado e
doutorado)
Programa de Pós-Graduação
Administração
Administração Universitária
Ciência do Exercício do Esporte
Ciência da Informação
Ciências (Economia Aplicada)
Ciências Ambientais
Ciência do Movimento Humano
Ciências Sociais
Contabilidade
Direito
Educação
Educação (Psicologia de Educação)
Educação Científica e Tecnológica
Educação Física
Enfermagem
Engenharia de Produção
Engenharia e Gestão do Conhecimento
Música
Saúde e Gestão do Trabalho

Doutorado
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
6
1
1
1
1
1
1
0
0

Mestrado
11
3
0
1
1
1
9
0
1
1
34
0
3
4
3
0
1
1
1

Total
12
3
1
1
1
1
10
1
1
1
40
1
4
5
4
1
2
1
1

Total:

16

75

91

Fonte: Banco de Teses da CAPES.

Dos 75 mestrados localizados, oito são mestrados profissionais e os demais
mestrados acadêmicos. É importante ressaltar a diferença existente entre essas duas
modalidades de Mestrados, segundo Renato Janine Ribeiro, diretor de avaliação da
CAPES entre os anos 2004 e 2008, enquanto o mestrado acadêmico prepara um
pesquisador, o mestrado profissional prepara para a vida profissional.
Antes de mais nada, o mestrado profissional (MP) é um título terminal, que
se distingue do acadêmico porque este último prepara um pesquisador, que
deverá continuar sua carreira com o doutorado, enquanto no MP o que se
pretende é imergir um pós-graduando na pesquisa, fazer que ele a conheça
bem, mas não necessariamente que ele depois continue a pesquisar. O que
importa é que ele (1) conheça por experiência própria o que é pesquisar, (2)
saiba onde localizar, no futuro, a pesquisa que interesse a sua profissão, (3)
aprenda como incluir a pesquisa existente e a futura no seu trabalho
profissional. Nada disso é trivial. O terceiro ponto é, por sinal, razoavelmente
difícil. Por isso, o MP não pode ser entendido como um mestrado facilitado
(2015)1.

Dentre os mestrados profissionais localizados na pesquisa, verificou-se que
estão divididos em três áreas do conhecimento, administração (6), enfermagem (1) e
na área da saúde e biológicas (1).
Esses trabalhos são oriundos de três instituições de ensino distintas, sendo a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC) e a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).
Ao restringir o objeto de pesquisa no Banco de Teses da CAPES para o objeto
central dessa pesquisa - “políticas públicas de educação superior em Santa Catarina”
-, foram localizados catorze estudos. Com as mais variadas temáticas conforme
demonstra a tabela abaixo, os quais foram divididos por instituição de ensino.
Quadro 3: Resumos distribuídos por instituição de ensino e temática
Instituição de Ensino
Universidade de São Paulo Escola
Sup. de Agricultura Luiz de Queiroz
Universidade de Brasília

Universidade do Estado de Santa
Catarina

1

Temática
Índice de bem-estar econômico: uma proposta para
os Estados brasileiros
Formação e inserção profissional dos tecnólogos em
radiologia no sistema único de saúde (SUS) do
Estado de Santa Catarina
O novo modelo para a educação profissional e
tecnológica e avaliação institucional: efeitos das
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Universidade

do

Extremo

Sul

Catarinense
Universidade do Sul de Santa Catarina

Universidade do Vale do Itajaí

políticas públicas sobre a configuração do Instituto
Federal de Santa Catarina
Comunidade arbórea de floresta ombrófila densa
montana e importância atribuída por moradores do
município de Morro Grande, Santa Catarina
Valorização salarial docente: implicações das
políticas públicas educacionais relativas à
remuneração do magistério no setor privado de
ensino
Escola pública integrada: uma proposta sob análise

Universidade Estadual de Campinas

A construção do currículo do 1º ano do ensino
fundamental de nove anos na rede municipal de
Balneário Camboriú
O novo modelo para a educação profissional e
tecnológica e avaliação institucional: efeitos das
políticas públicas sobre a configuração do Instituto
Federal de Santa Catarina

Universidade Federal da Bahia

O novo modelo para a educação profissional e
tecnológica e avaliação institucional: efeitos das
políticas públicas sobre a configuração do Instituto
Federal de Santa Catarina
A internacionalização da educação superior: um
estudo da Universidade Federal de Santa Catarina
Elementos constitutivos da e para a educação de
jovens e adultos na formação de professores em
cursos de pedagogia em Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina

A formação dos professores do campo: um estudo
na serra catarinense

Universidade Gama Filho

Integralidade do cuidado à saúde: um desafio para
as escolas de enfermagem de Santa Catarina
A escola, o esporte e a concorrência entre estes
mercados para jovens atletas mulheres no futsal de
Santa Catarina

Fonte: Banco de Teses da CAPES.

Ao contrário dos dados anteriormente expostos onde foram incluídos e
contabilizados todos os estudos localizados, neste realizou-se uma leitura e análise
dos resumos de cada um dos catorze estudos encontrados.
Dentre os catorze estudos analisados constatou-se que apenas dois tratam da
questão de políticas públicas voltadas a educação superior. Um deles da Universidade
Federal de Campinas, do Mestrado acadêmico na área da educação possuindo a
temática “O novo modelo para a educação profissional e tecnológica e avaliação
institucional: efeitos das políticas públicas sobre a configuração do Instituto Federal
de Santa Catarina”. E o outro da Universidade do Sul de Santa Catarina, também do
mestrado acadêmico da área de educação, com a temática “Valorização salarial

docente: implicações das políticas públicas educacionais relativas à remuneração do
magistério no setor privado de ensino”.
Com esses dados é possível observar os parcos números de estudos acerca das
políticas públicas de educação superior no Estado de Santa Catarina realizados nos
âmbitos dos programas de pós-graduação Stricto Sensu.
A IMPORTÂNCIA DOS DEBATES ACADÊMICOS NA ELABORAÇÃO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
Passaremos a evidenciar o elo existente entre o mundo acadêmico e o social, e
como estes estão interligados e sofrendo influencias diretas um do outro. Como já
mencionado anteriormente, as políticas públicas possuem interação com todos os
âmbitos sociais, sendo objeto de estudo de inúmeras áreas do conhecimento. É
preciso filtrar os interesses e anseios sociais, para que assim se consiga fazer com
que alguns deles se tornem alvo de políticas públicas, ou seja, que o Estado atue
sobre aquele determinado “problema”.
É importante que a sociedade trabalhe de forma conjunta, para que as políticas
públicas sejam desenvolvidas almejando atender as reais necessidades da
população, e não de apenas determinadas classes ou grupos, pelo fato de estes
serem organizados e conseguirem alcançar a visibilidade necessária. É preciso
abster-se do individualismo, para que o bem comum prevaleça.
A criação de uma política pública passa por cinco etapas, são elas: a) Percepção
e definição do problema; b) Inserção na agenda política; c) Formulação,
implementação; e d) Avaliação (SCHIMIDT, 2008).
A fase inicial é a fase de percepção e definição do problema, nessa fase se
remonta aos anseios sociais. Esses anseios precisam sair da esfera social e atingir a
esfera política. A percepção e definição do problema consiste em fazer com que o
problema chame a atenção da sociedade e dos agentes políticos que são os
responsáveis pela elaboração das políticas públicas, só assim o problema passara
para a segunda etapa que é a formação e inserção da agenda.
Na etapa de formação da agenda, é o momento em que se decide se um
determinado tema fara parte da pauta política (FREY, 2000). É nesta fase, que será

selecionado dentre os tantos problemas sociais existentes, qual deles se tornara alvo
de uma política pública.
Essa escolha é influenciada por alguns fatores, que na maioria das vezes não
são os quais deveriam ser, maior relevância, atingir o maior número de beneficiários
e/ou os de maior urgência.
Com a agenda “formada”, inicia-se a formulação da política propriamente.
Levantasse hipóteses capazes de sanar o problema em questão, e se discute por
meio dos agentes políticos e dos grupos sociais quais das alternativas apontadas será
capaz de surtir efeito e sanar o problema. A formulação de uma política pública não é
puramente técnica. “É sempre política, ou seja, orientada por interesses, valores e
preferencias, e apenas parcialmente orientada por critérios técnicos” (SCHIMIDT,
2008, p. 2318).
Após formulada a política pública, chega o momento de implementa-la. A
implementação consiste na materialização das discussões e negociações realizadas
anteriormente, sem dúvidas ao longo da implementação surgiram novos impasses,
que terão de ser resolvido ao longo desse período. Segundo Schimidt (2008), essas
decisões que precisaram ser tomadas, chamada por ele de articulações é um dos
fatores entre o êxito e o fracasso das políticas públicas.
E por fim, a quinta e última fase, a avaliação. Diretamente ligada a eficácia da
política pública, nesse momento se verifica se a política foi eficaz ou não. Caso o
resultado tenha sido positivo a política pode ser extinta, pois conseguiu sanar o
problema, ou mantida por estar obtendo os resultados almejados, podendo ainda ser
extinta por não ter alcançado seu objetivo.
As pesquisas os estudos e os resultados apresentados nos trabalhos
acadêmicos possuem uma enorme relevância no cenário político do país. Não é
possível dissociar as políticas públicas dos agentes políticos, pois são eles que
possuem a competência de mover os aparatos estatais.
Segundo Schimidt (2008), os pesquisadores estão inseridos no grupo de atores
invisíveis capazes de influenciar os agentes políticos na escolha de qual problema
será inserido na agenda governamental, e por conseguinte ser destinatário das ações
do governo ou seja, destinatário de uma política pública.

Após compreendermos o ciclo das políticas públicas, é possível constar que
inúmeros são os clamores sociais, mas que, no entanto, nem todos se tornam visíveis
a ponto de serem alvo de uma política pública. Evidenciado a importância dos debates
acadêmicos para tornar-se um fato visível.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa realizada no banco de teses da CAPES verificou-se um
déficit na produção de estudos em relação as políticas públicas de ensino superior no
Estado de Santa Catarina, onde dos catorze estudos localizados, apenas dois
tratavam especificamente da temática.
Constatou-se ainda ao utilizar a busca por “educação superior em Santa
Catarina”, foram localizados 91 estudos, divididos em dezenove instituições de ensino
e dezenove programas de pós-graduação entre eles, mestrados profissionais e
acadêmico e doutorado. Um número maior comparado com a pesquisa pelos termos
“políticas públicas de educação superior em Santa Catarina”.
A educação é um dos mais poderosos agentes de formação e transformação
social, que vai desde fatores ligados ao caráter do ser humano a fatores ligados ao
conhecimento que é a educação transmitida por escolas e instituições de nível
superior.
Foi possível constatar que a sociedade é completamente interligada, e que as
pesquisas acadêmicas tem a possibilidade de influenciar os agentes políticos na
escolha dos temas que serão alvo de uma política pública. Falar de políticas públicas
é falar também de política, de economia, do mercado de trabalho e do funcionamento
do aparato estatal.
Apesar de o tema políticas públicas está cada vez mais inserido nos debates
acadêmicos, via de regra eles giram em torno de assuntos já consagrados, e a
educação acaba ficando de fora dos debates pela equivocada visão de que
atualmente todos tem acesso à educação e educação de qualidade.
Constatou-se ainda que o número de instituições de ensino superior públicas no
Brasil é exíguo em contraposto ao número de estudantes universitários. É necessário
pesquisar, estudar, produzir sobre o tema, chamar atenção e colocá-lo em evidencia
para que a educação superior volte as mesas de debates e discussões e consequente

se torne alvo de políticas Públicas, ou seja de ações do Estado para a melhoria da
educação superior.
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GESTÃO DA EDUCAÇÃO: A RECONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO NA ESCOLA SIZENANDO DINIZ/RORAIMA1
Leila Adriana Baptaglin2
Eixo 1 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMO
O presente trabalho buscou compreender qual o papel do coordenador pedagógico no processo da
reconstrução do Projeto Político Pedagógico (PPP) na escola Estadual Indígena Sizenando Diniz/RR.
A partir de um estudo focado na pesquisa ação buscou-se, com base nas experiências de oficinas e de
entrevistas com as coordenadoras da escola, realizar a investigação. O processo investigativo ocorreu
por meio de estudo com os professores da Escola Estadual Indígena Sizenando Diniz, comunidade
Malacacheta povo Wapichana/RR. Isso, pois, pelo contato com a escola percebemos que há uma
grande dificuldade para mudar e melhorar o ensino. A partir destas constatações buscamos realizar
oficinas que contemplassem a reorganização do PPP na escola. E, além disso buscamos também
realizar entrevistas com as coordenadoras pedagógicas da escola no intuito de compreender qual o
papel das mesmas na reestruturação do PPP. Assim, foram obtidos vários subsídios que contribuíram
com o trabalho dos professores que trabalham na escola. Também se destacam a identificação do nível
de participação dos membros da escola, da comunidade e do sistema de ensino e das
responsabilidades assumidas pelos mesmos em todo o processo de reconstrução do projeto político
pedagógico. Destacamos assim, que a coordenação pedagógica assume papel fundamental, não
centralizador e detentor de conhecimentos, mas deve realizar seu trabalho de modo a conduzir de
maneira ponderada a construção do PPP das escolas indígenas no qual se dispõe a coordenar.
Afirmamos assim, que para a construção do PPP de uma escola indígena será necessário que todos
os envolvidos assumam suas responsabilidades dentro de um planejamento da educação escolar
proposto pelos povos indígenas envolvidos. Concluímos apresentando sugestões para a continuidade
da reconstrução do PPP.
Palavras-chave: Coordenação pedagógica; Projeto político pedagógico; Educação indígena

INTRODUÇÃO
Partindo da compreensão do contexto social e de que a escola não é homogênea
e nem estanque em sua organização, entendo que a reconstrução do Projeto Político
Pedagógico (PPP) não é algo acabado e pronto, mas que continua e continuará
sempre sendo renovado, reestruturado e adequado a cada momento mediante as
necessidades, no sentido de tomar a aprendizagem mais significativa.
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O PPP é, portanto, o instrumento teórico e prático que explicita a
intencionalidade da escola como instituição, indicando seu rumo e sua direção,
possibilitando a reflexão permanente sobre o trabalho que produz.
Ao ser construído coletivamente, permite que os diversos atores expressem suas
concepções (de sociedade, escola, relação ensino-aprendizagem, etc.) e seus pontos
de vista sobre o cotidiano escolar, observando tanto o que a escola já é, quanto a que
poderá vir a ser, como base na definição das ações compartilhadas por seus atores.
Orientando o trabalho da escola por meio de diversas formas de planejamento, todas
elas integradas no diálogo e na busca de solução dos problemas com base na ação
coletiva.
A reconstrução do PPP, responsabilidade de todos, norteará as ações
educativas da escola objetivando construção de sua identidade, como base na
educação e formação de cidadãos participantes e capaz de interferir racionalmente
na conjuntura social, conforme o estabelecido na legislação educacional brasileira em
vigência.
A relevância de um projeto escolar consiste no planejamento que deixa bem
claro o que se pretende e o que deve ser feito. Um bom PPP dá segurança à escola
e direciona o trabalho com base nas melhores estratégias o que facilita o trabalho,
pois sabemos que as mesmas estão fundamentadas no projeto político pedagógico
que norteia toda unidade escolar.
Neste sentido, temos que o problema desta investigação busca entender qual o
papel do coordenador pedagógico no processo da reconstrução do PPP na Escola
Estadual Indígena Sizenando Diniz? Sendo assim, apresenta como objetivo,
Compreender o papel do coordenador pedagógico no processo de reconstrução do
PPP na Escola Estadual Indígena Sizenando Diniz e como objetivos específicos:
propiciar instrumentos de diálogo na comunidade e a escola indígena; Criar
possibilidades para que a comunidade identifique os princípios e conceitos próprios
para a sua escola; Identificar qual é o papel e a participação do sistema de ensino na
reconstrução do PPP.
Com base nesta estruturação, buscamos desenvolver esta investigação
trazendo o que entendemos por PPP e buscando compreender como ele se consolida
no espaço escolar de uma escola indígena.

Projeto Político Pedagógico nas comunidades indígenas
Ao tratarmos dos povos indígenas de Roraima percebemos que estes estão
reagindo diante destes processos de modificações e reivindicações educacionais. O
primeiro passo para essa nova realidade social e cultural é o reconhecimento de seus
conhecimentos tradicionais e tecnologias que lhes possibilitaram a sua existência com
as suas culturas e tradições até aos dias atuais. Os seus domínios sobre agriculturas,
as plantas medicinais, os conhecimentos sobre a fauna e a flora, as suas cosmologias,
elementos que fazem a sua manutenção sociocultural.
Outro passo foi lutar por uma educação diferenciada que possibilitasse aliar os
seus conhecimentos tradicionais junto com conhecimentos dos professores. Isso é
possível e necessário, somar esses conhecimentos, gerando respostas em vários
campos para as demandas dessas populações.
E o direito e acesso a esta educação está vigente através das leis, como consta
na declaração:
ART. Povos indígenas têm direito estabelecer e controlar seus Sistemas e
instituições educativas que ofereçam educação. Em seus idiomas, em
consonância com seus métodos, Culturais os de ensino e aprendizagem. As
pessoas indígenas, em particular as crianças indígena, tem direito a todos os
níveis e forma de educação do estado, sem discriminação. Os estados
adotarão medidas eficazes junto com o povo indígena para que as pessoas
indígenas, em particular as crianças, incluindo os que vivem fora de suas
comunidades; tenha acesso, quando for possível, educação em sua própria
cultura e seu próprio idioma. (Declaração das Nações Unidas sobre os
direitos dos Povos indígenas, 2008, p. 05).

O artigo referenda uma parte relacionada à educação indígena no que diz
respeito às suas demandas específicas, no entanto a história tem mostrado que é tudo
ainda muito recente e que o Estado tem respondido timidamente para os povos
indígenas no campo da educação diferenciada.
As legislações estabelecem os resguardos dos direitos diferenciados referentes
à educação indígenas como está na resolução do Estatuto do Índio da Lei nº 6001- de
19 de dezembro de 1973, do título V da educação, cultura e saúde, art.48º “estendese a população indígena, como necessárias adaptações, o sistema de ensino e vigor
no país” e complementa no art.49º “A alfabetização dos índios far-se-á na língua do
grupo a que pertençam e em português, salvaguardando o uso da primeira”.

Apesar de todos esses mecanismos jurídicos e normativos assegurando os
direitos indígenas o Estado Nacional, de uma maneira geral, ainda não conseguiu
efetivar uma política nacional diferenciada da educação indígena que permita atender
os anseios dos povos indígenas. Os avanços e resultados na área da educação são
fruto da organização política e social dos povos indígenas como é o caso do
Referencial Curricular para as Escolas Indígenas – RCNEI. A construção dos
referenciais contou com a participação dos professores indígenas respondendo aos
anseios das suas realidades distintas, esse processo começa a partir dos anos 70
com avanços significativos.
A educação escolar indígena no Brasil vem obtendo, deste a década de 70,
avanços significativos no que diz respeito à legislação que a regula. Se existe
Leis o bastante favorável quando ao reconhecimento das necessidades de
uma educação especifica, diferenciada e de qualidade para as populações
indígenas, na prática, entretanto, há enormes conflitos e contradições a
serem superados. Este documento foi escrito na expectativa que possa
contribui para diminuir à distância entre o discurso legal e as ações
efetivamente postas em prática nas salas de aulas das Escolas. (Referencial
Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, 2002, p. 110)

A longa trajetória da educação indígena começa a consolidar-se pouco a pouco
no estado de Roraima com a iniciativa do governo através de política e estratégias
para atender as demandas das organizações indígenas e sua comunidade.
A educação foi uma conquista das lideranças, geralmente os tuxauas, que
discutem a educação. Hoje temos avanço através das leis que nos amparam nas
propostas pedagógicas que vão facilitando o nosso trabalho em relação a Secretaria
de Educação, Cultura e Desportos (SECD/RR).
O PPP está em constante construção/reconstrução dentro de uma dinâmica
coletiva com a comunidade, sendo que o projeto é flexível à mudança no decorrer de
sua construção. Isso traz um incentivo bastante rico no ensino e na prática docente
estimulando a vivenciar o resultado esperado por todos da escola Sizenando Diniz e
da comunidade Malacacheta/RR. Diante dessa variedade de conhecimentos coletivos
verificamos um pensamento claro e critico construtivo. Podemos dizer autônomo e
com criatividade a fim de organizar espaços reflexivos diferente do que já
conhecemos. Assim, podemos imaginar a escola Sizenando Diniz engajada para
garantir um resultado de ação pedagógica.

A comunidade está bastante confiante com as propostas colocadas por eles no
diagnóstico durante o processo de estudo. Fica o conhecimento originário, as
experiências vividas no fortalecimento da língua originária, os alunos estão
preocupados com o estudo da língua na escola e comunidade porque ela está cada
vez mais sumindo, estão perdendo-a cada dia. É preciso realizar seminários
linguísticos, além disso, mostrar metodologia específica da pesquisa trazendo nossos
antepassados para o presente.
Portanto o professor tem que ser um pesquisador dentro de sua realidade,
produzir e sistematizar a mesma em um estudo mais amplo na escola e levantar a
questão para se discutir dentro da sala de aula mostrando aos alunos o resultado.
A proposta pedagógica deve ser construída de acordo com as necessidades da
escola Sizenando Diniz, portanto, diferenciada e para atender as diversas culturas
como centro de reflexão e conhecimentos visando melhorias na vida dos alunos.
Dentro dessas perspectivas tem como arma e valores a língua wapixana e o espaço
de intercâmbio com as outras comunidades da região da Serra da Lua.
Esse processo de mudança visa um instrumento cristalizador histórico aos povos
indígenas principalmente na comunidade Malacacheta/RR. Por isso temos autonomia
de discutir e decidir o PPP da escola e outros seguimentos com objetivo de melhorar
a qualidade de ensino.
Vivemos em um mundo em constante transformação, todos por uma proposta
direcionada a diversidade cultural. Nesse atendimento, a função social da escola é
valorizar e entender a globalidade humana, a partir dos aspectos afetivos culturais e
comportamentais buscando sua problematização no contexto real analisando fatores
que distanciam ou aproximam os alunos da escola pensando em formas de entender
e compreender o que acontece. O importante é desenvolver um trabalho que promova
uma articulação importante entre professores, alunos e pais, pois estamos construindo
funções em que esta relaciona à presença da diversidade, visões do mundo, histórias
de vida e funções políticas sociais. Sabemos que a educação indígena mantém viva
a memória de o seu povo e dá condições para sua sobrevivência.
O PPP da escola Sizenando Diniz busca uma construção prática diferenciada
com a participação feita pelo diagnóstico no processo aprendizagem para
alcançarmos os objetivos que a escola apresenta na proposta pedagógica. O desafio

de tornar realidade a nossas promessas pedagógicas fortalecendo a valorização
social da comunidade escolar durante as propostas colocadas pelos alunos da
comunidade Malacacheta instiga que o nosso projeto atinja melhores condições de
ensino e, principalmente a elaboração dos currículos, calendário específico dentro da
metodologia voltada para a realidade dos alunos da escola Sizenando Diniz.
Durante as discussões foram surgindo várias propostas pedagógicas para o
desenvolvimento de experiências vividas onde os pais discutem a importância deste
o objetivo escolar voltado para a realidade de sua própria comunidade fortalecendo o
contato de seus filhos com a escola. A reconstrução desse projeto visa definir vários
caminhos de conhecimento, capaz de organizar o processo de forma diferenciada no
contexto da diversidade cultural dos alunos indígenas, mais também as diversidades
culturais humanas.
METODOLOGIA
A pesquisa aqui desenvolvida se caracteriza, em seu viés empírico, como uma
investigação qualitativa baseada na pesquisa ação. Segundo Thiollent, a pesquisa
ação [...] é um tipo de investigação social com base empírica, que consiste
essencialmente em relacionar pesquisa e ação em um processo no qual os atores se
envolvem, participando de modo cooperativo na elucidação da realidade em que estão
inseridos (THIOLLENT, 1997, p. 14).
Como

instrumento

investigativo

caracterizado

com

especificações

de

adaptabilidade, dinamicidade, possibilidade de interação como o objeto para a
realização de um diagnóstico e a orientação para o futuro, à pesquisa ação é vista
aqui como um processo investigativo extremamente pertinente ao espaço investigado
visto que o mesmo se apresenta como um espaço comunitário, coletivo e democrático
(MACKE, 2002; THIOLLENT, 1997; VERGARA, 2005).
O processo investigativo ocorreu por meio de estudo com os professores da
Escola Estadual Indígena Sizenando Diniz, comunidade Malacacheta povo
Wapichana/RR. Isso, pois, pelo contato com a escola percebemos que há uma grande
dificuldade para mudar e melhorar o ensino. A partir destas constatações buscamos
realizar oficinas que contemplassem a reorganização do PPP na escola. E, além disso

buscamos também realizar entrevistas com as coordenadoras pedagógicas da escola
no intuito de compreender qual o papel das mesmas na reestruturação do PPP.
Na Escola Sizenando Diniz, estão matriculados 339 alunos e 36 professores
habilitados em diversas áreas de conhecimentos. Ao longo da investigação foram
definidas as oficinas de atividades e acompanhadas pelo gestor, pelos professores e
as duas coordenadoras pedagógicas, sendo que as atividades foram divididas entre
todos os envolvidos na escola com a participação coletiva por todos os membros da
comunidade indígena. (PPP, 2014, p. 16).
As entrevistas e discussões em grupo sobre as diversos temas pertinentes a
reconstrução do PPP foram realizadas e depois sistematizadas durante o processo
de desenvolvimento. Neste processo, procuramos evidenciar o papel das
coordenadoras

pedagógicas

tendo

em

vistas

que

as

mesmas

estavam

constantemente presentes neste processo. Isso ocorreu através de entrevistas com
as mesmas.
Sendo assim, a análise dos dados desta investigação perpassou pelo relato da
realização das oficinas e pela análise das entrevistas realizadas com as
coordenadoras pedagógicas que, apesar de não estarem no cargo de coordenadoras
no momento da efetivação das oficinas, estavam presentes como professoras e
assim, puderam nos auxiliar na compreensão do papel do coordenador neste
processo de elaboração/reelaboração do PPP.
RECONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
Na primeira oficina com a comunidade (2014) constatamos que teríamos que
modificar o planejamento de trabalho, mais isso já era previsto na metodologia, posto
que tivemos que adequar ao tempo e as questões primordiais dos participantes, neste
caso os professores e funcionários da escola e demais membros da comunidade
Malacacheta.
Desta forma, Padilha (2003, p. 73) nos coloca que “pensar o planejamento
educacional e, em particular, o planejamento visando ao PPP da escola é,
essencialmente, exercitar nossa capacidade de tomar decisões coletivamente”.
Assim, logo no início das oficinas, quem determinava o tempo das oficinas eram os
participantes, de forma coletiva, com isso o planejamento também era alterado. Sendo

que primeiramente eram discutidas as questões que precisavam ter um
encaminhamento mais urgente e eram repassadas várias informações sobre a
situação da educação na comunidade.
Durantes a realização das oficinas quem estava a frente das discussões era uma
das coordenadoras pedagógicas da escola. Com isso, o planejamento realizado foi
constantemente sendo rearticulado com base na pauta de discussões e
encaminhamento dos professores.
Essa dinâmica nos fez compreender que deveríamos estar mais atentos as
questões externas a comunidade e a dinâmica própria da escola, ou seja, como as
situações não previstas afetariam o planejamento e como tirar proveito disso para a
pesquisa.
Outras questões levantadas durante as oficinas, também fizeram parte da
reconstrução do PPP, pois temas em questões como, saúde, violência, alcoolismo,
doenças sexualmente transmissíveis, ausência dos professores nos encontros sobre
saúde indígena em outros fóruns de discussões sobre temas relacionados a questões
indígenas, assim como também a ausência das lideranças nas reuniões sobre
educação escolar foram frequentemente discutidos nas oficinas. Vale mencionar que
esses temas e questões eram discutidos também nos discursos do tuxaua e
professores considerando assim que deveriam ser tratados no âmbito na escola.
A nosso ver, todas essas questões e temas devem permear o processo em
discussão, pois tem uma dimensão da amplitude das questões relacionadas à
educação da comunidade. Não há como pensar uma escola indígena desvinculada
dos diferentes contextos que estão inseridas, sejam eles: locais, regionais, estaduais.
Assim, durante as oficinas, a atuação como assessora pedagógica 1 se tornou um
papel mais amplo do que o previsto, por isso tivemos que redimensionar a atuação da
pesquisadora para alcançar os objetivos da proposta de intervenção, passando a
contribuir com as questões que foram surgindo ao logo das oficinas. Como a
comunidade Malacacheta tem um sistema próprio organizativo dentro do movimento
da educação indígena, enquanto assessora pedagogicamente senti-me a vontade par
exercer um papel “secundário”, no sentido em que estava ali como assessora

1

Durante esse processo de reelaboração do PPP atuei como assessora pedagógica, acompanhando
assim todos os encaminhamentos realizados.

pedagógica e não como coordenadora pedagógica e sim como organizadora da
oficina.
Essa posição facilitou os encaminhamentos e acompanhamentos, pois enquanto
assessora circulava dentro de todos os grupos ouvindo, opinando, e fazendo
esclarecimentos, quando solicitada. Além disso, conversava com os participantes
particularmente em vários momentos para compreender a visão individual dos
membros.
Essas diferentes formas de interação possibilitaram compreender os pontos em
comuns e diferentes na escola e comunidade. Também esse processo proporcionou
realizar um acompanhamento das decisões, das ações e de toda a atividade
intencional dos participantes da oficina.
Segundo Vasconcellos (2000, p. 179) “O problema é que o PPP só consegue
ser um referencial para a caminhada se os sujeitos da comunidade o reconhecerem
como tal, ou seja, se identificarem-se com ele, fato muito difícil de acontecer quando
não participaram decisivamente da elaboração.” Assim, percebemos a necessidade
da comunidade participar em todo o processo de construção, optando colocando as
suas propostas, como a escola deve trabalhar dentro do contexto próprio da realidade
do seu povo.
Com base nestas constatações vivenciadas durante as oficinas realizadas
durante os anos de 2014 e 2015, as professoras que fizeram parte desse processo e
que hoje se encontram no papel de coordenadora pedagógica da Escola Indígena
Sizenando Diniz afirmam que, em relação ao Papel do coordenador:
Compete no desenvolvimento e na metodologia, de ensino e aprendizado dos
discentes e no planejamento de atividade dos docentes. (COORD. 01)
Garantir a realização semanal do horário de trabalho pedagógico coletivo;
Organizar encontro de docentes por área e por série; Dar atendimento
individual aos professores caso necessitem ou “após observar as práticas
pedagógicas em sala de aula. (COORD. 02)

No que se refere ao papel do coordenador, temos que muitas das atribuições
deste ainda não são compreendidas pelos colegas e pela comunidade. Isso fica claro
na fala da coordenadora 02 quando nos coloca que:
A falta de união de docentes com a coordenação pedagógica, pois os
docentes veem as coordenadoras como fiscais, autoritárias ou fracas.
(COORD.02)

Esta fala da coordenadora 02 pode ser complementada por Veiga (1995, p. 135)
ao nos colocar que o “planejamento participativo propõe e pode implementar
intervenções coletivas sobre o social, refletidas e conscientes”. Para que isso
aconteça, na realidade basta fazer um cronograma de trabalho bem organizado junto
com a comunidades escolar e a comunidade em geral para que assim o papel dos
coordenadores seja compreendido e respeitado por todos.
Ao tratarmos das Ações desenvolvidos pelos coordenadores, temos que:
As metas estão sendo um pouco complicado porque é o 1º ano desenvolvido
na escola é uma nova experiência. O processo de ensino aprendizagem
ocorre de forma diferenciado, mas nos faz a refletir porque o que planeja
pouco é executado. (COORD. 01)
De 1º a 5º ano está praticamente do mesmo jeito. Os docentes titulares
lecionam e há a complementação com professores de Português, oficinas,
geografia, história, ciência, matemática e arte indígena, os colaboradores:
educação física, prática de projeto, língua indígena e religião. Onde:
educação física é um professor; Prática de projetos é outro professor; Língua
indígena é outro professor; Religião é outro professor.
Todos trabalhando separados, usando o lúdico, no entanto, há a necessidade
de um planejamento junto.
Do 6º a 9º o trabalho é feito por área de conhecimento.
CA: português língua espanhola e língua wapichana; CN: ciências e
matemática; CH: geografia, história, religião e arte indígena; TCI: educação
pratica de projeto.
O que se busca é a necessidade de fazer planejamento juntos e executar.
O ensino médio 1ª 2ª e 3ª série por área de conhecimento. OBS: também não
conseguem planejar juntos.

Esta organização curricular apresentada pela coordenadora 02 nos mostra que
a organização da escola indígena tem suas especificidades. Segundo ela:
A diferença dessa organização é que os docentes ficam mais tempo com os
discentes posto que, por exemplo a área CA fica 12 dias com a mesma turma
e na sequência inicia o trabalho com outra turma. Os professores planejam e
executam seus planos fazem paralelo com a vivência atual, sensibilizam, e
juntamente com os discentes, ensinam e aprendem ao mesmo tempo.
(COORD 02)

Além de compreender estas especificidades, o coordenador pedagógico ainda
apresenta várias dificuldades tendo em vista sua atuação. Segundo Placco e Almeida
(2003, p. 83-84), cabe ao coordenador pedagógico “tratar da dificuldade de lidar com
as resistências, os medos e a insegurança que, algumas vezes, os professores

apresentam em relação às mudanças introduzidas em sua prática no processo de
formação em serviço”. Sendo assim, cabe ao coordenador pedagógico “o
acompanhamento pedagógico dos alunos, o atendimento aos professores, aos pais,
a preparação das reuniões pedagógicas, os relatórios de atividades curriculares, a
análise de materiais e livros didáticos”. (PLACCO e ALMEUDA, 2003, p. 115)
Podemos verificar então, que as ações desenvolvidas pelo coordenador são
múltiplas e abarcam as especificidades socioculturais.
No que confere as Contribuições da comunidade escolar no trabalho do
coordenador, temos que:
Pouco acompanhamento, porque a comunidade pensa que isso é o trabalho
da escola.
É um desafio muito grande, apesar que é o 1º ano de experiência tanto no
ensino, quanto na coordenação. (COORD. 01)
É um grande desafio pois os docentes estão acostumados a planejarem
individualmente, falta a união de pensamento. Com tema contextual tem que
trabalhar mais, os docentes não estavam preparados para enfrentarem o
desafio.
Mostrar a realidade da escola, como ela funciona e fazer com que os
docentes reflitam para sua melhoria com relação ao ensino aprendizagem
dos discentes. (COORD 02)

A partir destas considerações percebemos a extrema necessidade da
participação da comunidade. Segundo Veiga (1995, p. 118) “A noção de respeito à
comunidade, todavia, tem levado a localismos e a outros equívocos lamentáveis na
área educacional”. Por isso a escola tem que articular mais os problemas em relação
ao processo de construção do PPP.
Esta situação é bastante complexa principalmente por conta que as duas
coordenadoras estão em seu 1º ano de experiência tanto no ensino, quanto na
coordenação.
Estas considerações feitas pelas coordenadoras reforçam a experiência das
oficinas onde os professores solicitavam as coordenadoras orientações que
pudessem melhorar sua prática pedagógica naquele momento que tinha a
preocupação de não prejudicar a aprendizagem dos alunos. Porém, essas
preocupações não era apresentado de uma forma articulada entre os mesmos, dentro
do contexto macro da escola, mais era colocado individualmente por professor.
Destacamos ainda, em relação as oficinas, que estava previsto realizar as
oficinas com a participação do Núcleo Insikiran de Formação Superior Indigena, a

Organização dos Professores Indígenas de Roraima e a Secretaria de Estado da
Educação, através da Divisão de Educação Escolar Indígena. Porém, as mesmas
foram realizadas apenas com a participação das duas primeiras instituições citadas.
Além disso, durante o período das oficinas comunitárias, constatamos que foram
raríssimas as vezes que a Divisão de Educação das Escola Indígena - DIEI, órgão
responsável pelo acompanhamento voltado para as questões pedagógicas nas
escolas. Por isso, ao nosso ver o DIEI tem seu papel reduzido a “cobrar” as exigências
administrativas do sistema.
A falta de prioridade do sistema de ensino estadual nas questões pedagógicas
da escola expressa o descompromisso com a educação escolar indígena. Prevalece
a ideia de que é a escola indígena é que tem que se adequar ao sistema de ensino e
não ao contrário. Assim, não há respeito e reconhecimento da diferença, mais sim
uma concepção distorcida de que dar autonomia para as escola indígenas elaborarem
seus PPPs isentaria o sistema de ensino e o Ministério da Educação e Cultura - MEC
de apoiar técnica e financeira as escolas indígenas para essa reconstrução.
Além disso, a rotatividade de pessoal nos setores da Secretaria do Estado gera
quase uma paralisia em relação as questões pedagógicas. Pois há uma preocupação
excessiva com a parte administrativa devido ser uma exigência do MEC para alocar
recursos financeiros e, de forma superficial, verificar a qualidade da educação. Isso
se reflete na escola Indígena, pois a estas são feitas as mesmas exigências
administrativas, como entregar diversos formulários. Um desses exemplos é o quadro
demonstrativo e rendimento dos alunos, que é exigido bimestralmente, este é apenas
quantitativo e que não traz nenhuma análise pedagógica e nem é utilizado para o
mesmo.
Portanto, a Secretaria da Educação e o MEC tem dificuldades na implantação
de políticas públicas para a educação escola indígena, isso compromete as condições
pedagógicas e administrativas para que a escola indígena possa ofertar uma
educação escolar de acordo com a especificidade do seu povo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao desenvolver a proposta de acompanhar e ter realizado o levantamento de
várias questões referente ao processo de elaboração ou reconstrução do PPP da

escola Estadual Indígena Sizenando Diniz pudemos concluir que, após anos de
existência de uma legislação referente à educação escolar do povo indígena e a
tentativa de implantar políticas que respeitem a diferença, estamos longe de ver a sua
efetivação na prática das escolas indígenas.
Também os sistemas de ensino estadual e municipal estão longe de garantir a
educação escolar indígena almejada pelos povos indígenas, a rotatividade de chefes
e de equipes é uma das dificuldades encontradas pelas escolas. Na SECD/RR, a
criação de um setor para o atendimento administrativo e pedagógico das escolas
indígenas se limita a tratar das questões administrativas, isso reflete diretamente na
postura dos gestores e professores das escolas, não que estes não tenham que lidar
com isso, porém devem se dedicar uma menor parte do tempo a isso.
A prioridade deve ser com a formação permanente dos gestores e professores
indígenas, pois essa deficiência na formação ocasiona distorções expressivas que
afetam principalmente o ensino-aprendizagem a começar pela concepção de
currículo, que é tida como uma listagem de conteúdos aleatória, assim o professor
individualmente vai definindo o que deve ensinar.
Pois também não há uma discussão sobre que formação deve ser dada ao aluno.
Por isso, uma das maiores dificuldades está presente no ensino de línguas, onde não
há uma interação e um planejamento em conjunto dos professores das diferentes
línguas indígenas e nem com os demais professores.
É importante que o MEC assuma suas responsabilidades já definidas na
legislação educacional, também deve fazer uma avaliação escolar indígena. Deve
ainda propor o aprimoramento dessa legislação de forma a garantir aos povos
indígenas um sistema de ensino que atenda suas especificidades.
Para o sistema de ensino estadual atender as escolas indígenas deve apresentar
mudanças profundas de concepções nas esferas pedagógicas e administrativa,
inicialmente pela mudança de compreensão que a educação escolar indígena se
expressa pela sua diversidade e pela autonomia pedagógica e administrativa,
cabendo ao sistema assumir técnica e financeiramente essa proposta de autonomia.
Assim, finalizamos afirmando que para a construção do PPP de uma escola
indígena será necessário que todos os envolvidos assumam suas responsabilidades

dentro de um planejamento da educação escolar proposto pelos povos indígenas
envolvidos.
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O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS NO CONTEXTO DA OBRIGATORIEDADE
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Camila Moresco Possebon1
Rosane Carneiro Sarturi2
Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
RESUMO
Este artigo apresenta um recorte da pesquisa realizada para a elaboração da monografia do Curso de
Especialização em Gestão Educacional, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), realizada
no ano de 2016 cuja temática aborda os desafios e possibilidades da gestão escolar em consonância
às políticas públicas para a educação infantil no contexto das práticas escolares, considerando a
ampliação da obrigatoriedade da educação básica dos quatro aos dezessete anos de idade. O objetivo
é analisar os processos de gestão escolar na implementação da Lei nº 12.796/2013 em uma escola
municipal de educação infantil de Santa Maria, RS. A metodologia adotada baseia-se em uma
abordagem qualitativa do tipo estudo de caso e utilizou como fontes de dados a legislação brasileira
para a educação, entrevistas semiestruturadas com uma professora e a equipe diretiva de uma escola
municipal de educação infantil do município de Santa Maria, RS. O referencial teórico está pautado nas
obras de Sônia Kramer (1987), Dourado (2007), entre outros que discutem a temática das políticas
públicas educacionais. Identificou-se que a escola pesquisada tem movido ações concentradas na
esfera da conscientização da comunidade para a obrigatoriedade de matricular as crianças de quatro
e cinco anos no ano de 2016, além de discutir com a sua equipe docente e funcionários quanto ao
caráter da oferta do ensino nesta etapa da educação básica demonstrando reconhecimento das
transformações dos discursos imperativos em relação à qualidade educacional e quanto às exigências
da lei referente aos aspectos avaliativos de frequência e de desenvolvimento das crianças.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação Infantil. Gestão escolar.

INTRODUÇÃO
A educação infantil no Brasil configura-se como um campo de lutas políticas
ligadas aos movimentos sociais que buscaram, na história educacional do país, o
direito pela educação das crianças. No decorrer das últimas décadas, sua gestão e
organização passou por profundas transformações ligadas à concepção de educação
infantil e de infância, ao financiamento desta etapa da educação básica, à formação
dos profissionais que nela podem atuar e às especificidades das escolas de educação
infantil.
Se, anteriormente, pensava-se que a educação institucional de crianças não
necessitava de diretrizes e regulamentação para sua oferta e seu funcionamento, hoje
o debate concentra-se na oferta de uma educação gratuita de qualidade em creches
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e pré-escolas que respeitem a criança como um sujeito de direito e que precisa ter
suas necessidades levadas em consideração.
Nesse contexto, o ingresso obrigatório na educação básica a partir dos quatro
anos de idade surge no cenário educacional brasileiro como um movimento de resgate
ao direito à educação, estreitamente ligado às políticas de democratização da
educação que se dissiparam em todo o mundo a partir da década de 90. Ou seja,
compreende-se que, a partir do direito ao ingresso na educação infantil com quatro
anos de idade, assegurado por lei, as camadas populares da sociedade, que antes
estavam foram da escola por diversos fatores como, por exemplo, a falta de vagas,
passam a receber maior atenção e amparo legal para reivindicar este direito.
Cabe ressaltar que a as tensões se intensificam frente ao prazo estabelecido
pela Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009 (BRASIL, 2009), de
implementação progressiva até o ano de 2016, ou seja, os municípios têm de se
adequar seguindo os parâmetros do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014)
para disponibilizar educação infantil gratuita às crianças de até cinco anos e 11 meses
de idade.
O Brasil, por sua extensão e diversificação territorial, apresenta realidades muito
diversas quanto à oferta da educação básica. Essas diferenças ocorrem entre os 26
estados e distrito federal e, também, entre os municípios de um mesmo estado. Muitos
são os fatores que determinam a qualidade do acesso e da permanência das crianças
e jovens na escola. O estado do Rio Grande do Sul apresenta uma evolução na taxa
de matrículas que acompanha as mudanças marcadas pelas políticas públicas
educacionais do país, apesar do aumento na oferta de vagas na Pré-Escola em todo
o estado, assim como a oferta de Creche para as crianças de zero a três anos de
idade, mais de 3.500 crianças com até cinco anos estão na fila de espera por uma
vaga na educação infantil. Em todo o estado, das 90 escolas que tiveram o processo
de construção iniciado apenas 35 estão em fase de conclusão e ainda assim não
suprem a demanda da população:
Gráfico 1: Evolução das Matrículas na Educação Infantil no Rio Grande do Sul

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do INEP (2015).

O município de Santa Maria, localizado no interior do estado, da mesma forma,
possui escolas em construção, que irão contemplar 1.500 vagas para crianças de zero
a cinco anos de idade, entretanto o início das obras já foi adiado duas vezes e a
Secretaria Municipal de Educação não apresenta uma previsão de conclusão.
Segundo os dados fornecidos pelo Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a evolução da oferta de vagas na
educação infantil em creche e pré-escola no município de Santa Maria é crescente,
conforme demonstrado no Gráfico 2. O mesmo evidencia que um ano após a Emenda
Constitucional nº 59/2009, houve uma redução no número das matrículas de crianças
de quatro e cinco anos. Já no ano de 2014, um ano após o decreto da Lei nº
12.796/2013, o município aumentou em 602 vagas a oferta deste nível da primeira
etapa da educação básica. Em cinco anos a oferta do zero aos cinco anos de idade
aumentou, porém, a gestão educacional municipal ainda não supre a demanda local
da comunidade.
Gráfico 2: Evolução das Matrículas na Educação Infantil em Santa Maria

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do INEP (2015).

No decorrer do primeiro semestre do ano de 2015 o dilema das obras inacabadas
permaneceu e, mais recentemente, foi pauta novamente das notícias locais. A
prefeitura rescinde o contrato com a construtora responsável pelas 10 obras e agora
aguarda por uma nova licitação, o que retorna à estaca zero a construção das novas
escolas.
Diante de tais acontecimentos, torna-se uma grande interrogativa quais serão as
estratégias da gestão educacional municipal de Santa Maria, RS, para superar as
lacunas geradas pelo atraso nas construções de escolas de educação infantil,
considerando o curto prazo de universalização da pré-escola para o início do próximo
ano letivo. Buscando compreender as ações desenvolvidas no âmbito das instituições
de educação infantil do município, a pesquisa vinculada ao Programa Observatório da
Educação (OBEDUC), fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), iniciada no ano de 2015 e finalizada no ano de 2016, teve
como objetivo analisar os processos de gestão escolar na implementação da Lei nº
12.796/2013 em uma escola municipal de educação infantil de Santa Maria, RS.
A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS BRASILEIRAS: HISTÓRICO DE LUTAS
As instituições de atendimento à criança tiveram sua origem no início do século
XIX, na Europa, e baseavam-se em modelos de infância muito distintos dos atuais. O
surgimento desses espaços atrelava-se à necessidade social do referido período

histórico de desenvolvimento industrial e dos centros urbanos que agravavam a
pobreza e o subdesenvolvimento, principalmente, de mulheres e crianças. Para além
de interesses sociais, os projetos de tais instituições serviam aos interesses religiosos,
políticos e econômicos, assim como as workhouses1 propostas por John Locke no
século XVI, cujo argumento baseava-se no pensamento de criar espaços para os
filhos de trabalhadores que representavam um peso financeiro às paróquias e viviam
na ociosidade em vez de representar produtividade ao sistema (MÉZÁROS, 2008).
É possível pensar que estes modelos educacionais voltados à infância
desencadearam o cunho da educação futura para as próximas gerações das classes
trabalhadoras da Europa e do mundo afora. Antes destes primeiros movimentos de
institucionalização de espaços de cuidados de crianças, atrelados a projetos
educacionais, a responsabilidade da educação dos pequenos sujeitos esteve sob o
núcleo familiar, mais específico, aos cuidados da mãe. As crianças se constituíam
basicamente através do convívio com seus familiares e com a comunidade em que
viviam, pois:
[...] ingressam na cultura por meio da família, mas passavam a produzir e
participar de uma série de culturas pares. Nessa concepção, as crianças não
se desenvolvem simplesmente como indivíduos; elas produzem
coletivamente culturas de pares e contribuem para a reprodução de uma
sociedade ou cultura mais ampla (CORSARO, 2011, p. 94-95).

Considerando a abordagem sociológica de Willian Corsaro (2011) pode-se
pensar que as crianças possuem em seu desenvolvimento uma incrível capacidade
de produzir cultura e transformar culturas, porém quando atreladas a um projeto
educacional que tenha por intenção tal transformação, a experiência pode ocorrer de
modo mais significativo.
Com tais características da Europa do século XIX, no Brasil, as primeiras escolas
voltadas para o atendimento da infância começaram como direito das mães
trabalhadoras que não dispunham de um lugar seguro para deixar seus filhos
pequenos. A prioridade era o atendimento de pequenos órfãos e filhos de mães
solteiras e viúvas, critérios estabelecidos pelos padrões morais da época e as
instituições precisavam garantir a segurança e ensinar hábitos de higiene, além de
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prover alimentação, ou seja, a base do assistencialismo. A educação, até então
dicotomizada dos cuidados, ficava a cargo da família (KRAMER, 1987).
No ano de 1889 a primeira creche do Estado é inaugurada no Rio de Janeiro e
atendia aos filhos dos trabalhadores com baixas condições financeiras (KULHMANN
JR, 1998). Neste período ainda não estava claro qual o conceito de educação para
crianças e quais as suas especificidades educacionais, havia altos índices de
mortalidade infantil, desnutrição e muitos acidentes domésticos. Estes fatos históricos
refletem a tardia ideia de infância que surge apenas na sociedade capitalista, quando
o papel social da criança se transforma:
[...] na sociedade burguesa ela passa a ser alguém que precisa ser cuidada,
escolarizada e preparada para uma atuação futura. Este conceito de infância
é, pois, determinado historicamente pela modificação das formas de
organização da sociedade (KRAMER, 1987, p. 19).

Destarte, a vulnerabilidade infantil impulsionou diversas iniciativas de alguns
setores da sociedade, os quais se destacam os setores religiosos e o setor privado, a
pensar em um espaço de cuidados das crianças para além do núcleo familiar. A partir
disso “[...] a criança começou a ser vista pela sociedade, e com um sentimento
filantrópico, caritativo, assistencial é que começou a ser atendida fora da família”
(DIDONET, 2001, p. 13).
Esta inserção dos filhos da classe trabalhadora na escola desde muito cedo
oportunizava a manutenção da sociedade de classes, sob uma educação de cunho
moral e cívica, desprivilegiando o desenvolvimento intelectual e visando à preparação
para um futuro na sociedade industrial (KULHMANN JR, 1998). Se a infância e a
criança não eram compreendidas na sua totalidade e na sua própria essência podese inferir que estes espaços não apresentavam nenhuma intencionalidade de
desenvolvimento pedagógico ou infantil, pelo contrário, estavam balizados pelo
cuidado dissociado de qualquer ato educativo.
Percebe-se, então, que a preocupação com a educação para infância se deu na
política brasileira tardiamente, pois os órgãos oficiais criados a fim de ocupar-se do
atendimento a crianças estavam ligados ao Ministério da Saúde, da Justiça e
Negócios Interiores, passando por mais alguns até, finalmente, chegar ao Ministério
da Educação (KRAMER, 1987). Algumas organizações privadas como a Organização
Mundial de Educação Pré-Escolar (OMEP) e o Fundo das Nações Unidas para a

Infância (UNICEF) iniciaram a realização de trabalhos no Brasil no ano de 1952
(KRAMER, 1987) e tinham um caráter voluntário e beneficente.
Com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 4.024/61,
em 20 de dezembro de 1961, a educação emerge no contexto nacional sob novos
olhares e compromissos do Estado. Após 13 anos de debate até a data de sua
aprovação, os estados e municípios seguiam um mesmo modelo educacional sem
autonomia e de forma centralizada, que estava diretamente ligado ao modelo políticoadministrativo da época. No contexto da LDB, a educação é direito de todos sem
especificidade etária ou de grau.
A educação infantil, compreendida como elemento do grau primário e nominada
de grau pré-primário, não possuía demais orientações quanto os seus fins e objetivos,
bem como quanto à sua obrigatoriedade ou modelos de organização, destinava-se às
crianças de até sete anos de idade em Escolas Maternais ou Jardins de Infância. Estes
serviços eram prestados por empresas que possuíam como funcionárias mães de
crianças menores de sete anos de idade, que eram “[...] estimuladas a organizar e
manter, por iniciativa própria ou em cooperação com os poderes públicos, instituições
de educação pré-primária” (BRASIL, 1961).
Somente na década de 80 é que surgiram movimentos pela garantia da oferta
de educação infantil através da legislação. Nesse ponto, a Carta Magna de 1988
(BRASIL, 1988) instaura-se como um grande marco na legislação do país referente à
educação de crianças pequenas, pois, assegura em sua composição que o estado
tem o dever de responsabilizar-se pela educação destes sujeitos. Esta conquista
social surge vinculada ao direito de mulheres que começaram a ingressar no mercado
de trabalho e seus filhos e filhas não dispunham de um lugar seguro para ficar
enquanto trabalhavam. Desta forma:
Essa Constituição representa uma valiosa contribuição na garantia de nossos
direitos, justamente por ser fruto de um grande movimento de discussões e
participação popular, intensificado com o processo de transição do regime
militar para a democracia, a Constituição traz avanços em diferentes áreas
do viver em sociedade (FILHO, 2001, p. 31).

Logo em seguida, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é
aprovado através da Lei nº 8.069 (BRASIL, 1990) e transmite à sociedade que a
criança é um sujeito de direitos amparado por uma lei nacional. A publicação do ECA

gerou uma série de documentações referentes às políticas públicas específicas para
a educação infantil e orientações para a sua oferta, além do estabelecimento de
critérios para o funcionamento das instituições de educação infantil, referência para a
formação de profissionais para atuar com crianças, propostas pedagógicas entre
outros.
Em consonância com o caráter urgente da formulação de uma política nacional
de educação infantil, o Ministério da Educação e Desporto torna público uma série de
documentos direcionados a professores e professoras de educação infantil e tomam
como base de formulação a situação desta etapa naquele presente momento.
Destaca-se uma importante diretriz abordada: as funções complementares de cuidar
e educar (FILHO, 2001). A partir de então, a concepção de criança da política nacional
de educação infantil sugere uma proposta pedagógica centrada na criança de zero a
seis anos de idade, respeitando suas características etárias e necessidades.
Outro marco expressivo na legislação brasileira, além da Constituição de 1988
(BRASIL, 1988), surge com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de
1996, Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), que estabelece a educação infantil como
primeira etapa da educação básica e define em seu artigo nº 29 que “A educação
infantil, primeira etapa da educação básica, 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, s/p).
Dois anos após a LDB, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprova as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil (DCNEI), as quais passam
a orientar a elaboração de propostas curriculares das instituições de educação infantil
em todo o país. A educação de crianças de zero a seis anos de idade, que antes
apenas era referida como educação pré-primária ou educação pré-escolar assume
um papel de importância na sociedade educacional e está sob um olhar atento à sua
oferta com alusão aos padrões de qualidade educacional. Ainda que padrões e
modelos estipulados para uma nação inteira representem riscos às especificidades
regionais e à autonomia educacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
educação infantil inferem um valor de vitória política para uma grande parcela da

sociedade brasileira que necessitava de um olhar cuidadoso sob as condições em que
seus direitos estavam, ou não, sendo atendidos. Observa-se que:
Apesar de o ordenamento legal ter avançado no Brasil, no sentido de
conceitos e estabelecimentos de direitos para as crianças, a situação da
infância brasileira ainda não é nada boa, ou mesmo razoável. Muito ainda se
tem por fazer. Educadores, pesquisadores, governantes e em especial
professores precisam, vigilantemente, lutar para assegurar as conquistas já
alcançadas “no papel”, mas que não se concretizaram na realidade. As
crianças pequenas dependem dos adultos para lutarem e assegurarem seus
direitos. Em função das suas características próprias, principalmente etárias,
elas não conseguem se organizar pela luta de seus direitos (FILHO, 2001, p.
53).

Pode-se destacar também a criação do Plano Nacional de Educação como
destaque nas políticas públicas de educação para as crianças pequenas que, em 2001
(BRASIL, 2001) estabeleceu os objetivos e as metas para todos os níveis e
modalidades de ensino e para a educação infantil, em específico, projeta a ampliação
da oferta com o imperativo da qualidade.
A ampliação do direito à educação às crianças, nas condições atuais da
realidade dos municípios brasileiros indica um grande desafio que demanda uma
gestão de colaboração, enunciado no artigo nº 211 da Constituição de 1988 em que
“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de
colaboração seus sistemas de ensino” (BRASIL, 1988, s/p) assegurando, também, um
padrão de qualidade e equidade. Para Dourado, a qualidade educacional está
condicionada aos fatores intra e extraescolares e apresenta um conceito polissêmico,
dos diversos pontos de vista da sociedade:
O exame da realidade educacional, sobretudo em vários países da Cúpula
das Américas, com seus diferentes atores individuais e institucionais,
evidencia que são diversos os elementos para qualificar, avaliar e precisar a
natureza, as propriedades e os atributos desejáveis ao processo educativo,
tendo em vista a produção, organização, gestão e disseminação de saberes
e conhecimentos fundamentais ao exercício da cidadania (2007, p. 7).

Conforme os pressupostos do autor, é possível compreender que nas
instituições educativas formais circulam diferentes valorações quanto aos aspectos da
qualidade educacional, gerando, dessa forma, conflitos e divergências característicos
da complexidade em que se dá o fenômeno da busca pela qualidade em educação.
No atual Plano Nacional de Educação, o parâmetro de qualidade apresenta-se
enquanto ampliação da escolarização brasileira, ou seja, o aumento do tempo dos

sujeitos na escola através da universalização da educação infantil na pré-escola,
passando assim para 13 anos o tempo de escolaridade. Mais recentemente, no ano
de 2013 o governo federal altera a LDB/96 com a Lei nº 12.796 (BRASIL, 2013) em
que a educação básica passa a ser “obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade”,
a lei decorre da Emenda Constitucional n.º 59 do ano de 2009 (BRASIL, 2009) que
orienta que a mudança deverá ser implementada até o ano de 2016.
Ao serem agregadas ao sistema educacional obrigatório, as escolas de
educação infantil, experimentam a conquista de um direito de não segregação
administrativa vinculada à ideia de que são instituições voltadas somente para o
atendimento de pessoas pobres (KUHLMANN JR., 1999).
Este equívoco tem sido muito discutido, também, no âmbito da Base Nacional
Comum Curricular, a qual, sua interpretação, pode representar uma base mínima para
as escolas do Brasil, um comprometimento da autonomia escolar e docente, além do
esmagamento das diferenças culturais, regionais e de cada criança.
Diante de tal complexidade de gestão e organização educacional, os desafios
impostos aos gestores municipais de realizar um trabalho prévio das demandas dos
municípios precisam ir além da oferta de vagas na educação infantil, pois, caso não
ocorra dessa forma, seria um grande retrocesso frente ao histórico de lutas pelo direito
à educação das crianças.
A ESCOLA PESQUISADA E A UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
Analisando os dados obtidos através das entrevistas realizadas com professora,
supervisora e diretora da escola pesquisada, percebe-se que a universalização da
pré-escola é uma ação que foge da autonomia da gestão escolar, pois cabe à
Secretaria Municipal de Educação realizar o mapeamento das demandas que
compete à sua administração. Percebeu-se que a temática, desde a sua divulgação é
motivo de discussões formais e informar entre os profissionais da escola pesquisada,
assim como as políticas públicas de educação de um modo geral:
P- Na EMEI as políticas educacionais são colocadas em discussão durante as reuniões
pedagógicas, que são realizadas mensalmente. Para cada reunião são sorteados tópicos de um
assunto entre os professores; e cada professor comentará seu tópico, dando abertura ao grupo
às discussões.

O relato permite inferir que as reuniões pedagógicas avançam no sentido de
assumirem no cotidiano de gestão da escola um papel para além de momentos

burocrático de disseminação de informações e recados. Os sujeitos apresentam falas
semelhantes quanto a estes espaços como oportunidades de formação e reflexão
para professores e equipe diretiva, em que discutem as decisões em nível nacional e
municipal, enviadas via mantenedora da escola:
SP- Sim, na nossa escola acontecem reuniões mensais onde são realizados seminários e
discussões tendo este tema como foco”.
P- A equipe diretiva, representada pelas supervisoras, participa de reuniões promovidas pela
SMED, com representação das EMEIs, para debater e receber orientações sobre assunto. As
questões levantadas nessas reuniões são levadas ao grupo de professores da escola que
debatem o assunto e chegam a um parecer. Este parecer retorna, na pessoa da supervisora, ao
grupo formado pela SMED, para orientações.

A dinâmica de comunicação entre Secretaria e escola, dando sentido aos órgãos
e funções de representatividade dos referidos entes e sujeitos, como é afirmado por
Mainardes (2006) que as políticas públicas de educação são formuladas a partir de
uma lógica de quem a elabora e comunica através dos textos das leis, e no campo da
prática, os professores e gestores assumem-se como atores destas políticas,
transformando-as, seja na sua interpretação, seja na sua ação pedagógica.
Foi possível perceber que existe uma intenção de analisar e interpretar os
documentos que dão base à educação nacional, no entanto não é possível identificar
uma posição crítica dos sujeitos quanto a esses documentos e seus processos de
elaboração. Neste movimento passivo quanto ao contexto e momento histórico em
que são lançados à sociedade, a gestão escolar operacionaliza ações que contribuem
para a reprodução de um sistema educacional que contribui para a manutenção da
lógica capitalista de maneira conformada e alienada. Pois percebe-se nos discursos
que há uma intenção interpretativa em relação aos documentos legais, carente de
uma percepção crítica sobre o seu processo elaborativo, seu contexto e quais
demandas realmente objetivam atender.
A respeito do ingresso obrigatório na educação básica a partir dos quatro anos
de idade as entrevistas salientam que foi uma mudança que teve muita repercussão
nas reuniões de professores e com as famílias. A mudança significativa na educação
infantil permitiu a gestão escolar identificar as ações que poderiam desenvolver:
P- Sim, a escola já tem conhecimento sobre a lei 12.796. Durante o ano 2015, nas reuniões
pedagógicas o assunto sempre era colocado em discussão. O assunto chegou até a escola
através de um pequeno livro sobre as Diretrizes Curriculares para a Educação infantil”.

D- Aos poucos estamos nos adaptando buscando criar novas turmas e realizando um trabalho de
conscientização da importância da mesma junto a comunidade escolar”.

A diretora e a professora apontam algumas soluções que estão nas
possibilidades de ação da escola e não evidenciam nenhuma outra orientação por
parte da Secretaria Municipal de Educação em relação a mudanças que dizem
respeito à ampliação de turmas ou de oferta de vagas. Ainda, ambas respondem na
entrevista que a escola vê alguns desafios para tornar a pré-escola obrigatória a partir
de 2016:
SP- Acredito que os principais desafios são conscientizar a comunidade da necessidade desta
criança estar presente em sala de aula, adequar o espaço físico e disponibilizar e incentivar
profissionais da área, além de oferecer maiores recursos e formação continuada”.
P- O principal desafio é a conscientização dos pais e adequação de recursos humanos e da
estrutura da escola”.

Os desafios apontados pela equipe diretiva e professora da escola dizem
respeito ao caráter da obrigatoriedade. Pode-se compreender que esta dificuldade
está fortemente relacionada às concepções da educação para crianças pequenas que
tem se transformado no Brasil de modo lento, pois a dimensão mais valorizada na
oferta da educação infantil pelas famílias refere-se ao cuidado da criança e em como
estas são tratadas na escola, demonstrando que em alguns contextos o cuidar e o
educar ainda são vistos como processos diferenciados e que alguns compromissos
como cumprimento de horários é algo particular do ensino fundamental.
Mudar esta compreensão é algo muito importante entre os profissionais que
atuam na educação infantil, como é abordado na fala da professora entrevistada
quando questionada sobre os principais desafios de implementar a pré-escola
obrigatória no contexto das práticas:
P- Os desafios são vários: Infraestrutura; Recursos; Cursos de aperfeiçoamento; Formação
continuada; Incentivo aos profissionais da área que buscam, muitas vezes através de recursos
próprios, cursos de formação continuada e aperfeiçoamento”.

Tais desafios representam a gama de obstáculos que precisam ser superados
para o imperativo da universalização da educação brasileira, pois a escola necessita
gestar muitas demandas que extrapolam o universo das ações pedagógicas, como,
por exemplo, ofertar uma educação de qualidade convivendo diariamente com

grandes desafios financeiros e administrativos, como se tem observado em todo o
país e, em especifico no estado do Rio Grande do Sul, como o sucateamento de
escolas, a falta de professores e profissionais com qualificação, falta de recursos a
serem destinados à merenda e à materiais escolares, entre diversos outros fatores.
Finalmente, sobre as condições que o município apresenta para atender a
demandas das crianças de quatro e cinco anos que ainda esperam uma vaga nas
escolas municipais de educação infantil, as três entrevistadas respondem que:
P- Infelizmente o município não está preparado para receber essas crianças; não há até o
momento escolas suficientes para isso”.
SP- Acredito que o nosso município, apesar das dificuldades, está buscando condições para que
principalmente em 2016 possa atender a demanda desta lei. Dá mesma forma estamos
procurando nos adequar dentro das nossas possibilidades”.

As possibilidades competentes da gestão da escola são mencionadas em
relação à ação dos gestores em mobilizar as famílias que compõem a comunidade
escolar para o compromisso gerado a partir da obrigatoriedade da pré-escola. Esta
sensibilização se remete ao que foi indicado anteriormente em relação à superação
de que a educação infantil é um espaço de cuidado das crianças, indissociado da ação
de educar. Quanto a isso, a equipe diretiva indica as ações que estão sendo
desenvolvidas pela escola:
SP- O impacto será observado a partir de mudanças educacionais primando pela qualidade
educacional, sendo essas percebidas particularmente em cada escola através de sua prática e
corpo docente. Já o impacto na comunidade será o comprometimento das famílias quanto a
matrícula de crianças na faixa etária exigida 4 e 5 anos (pré-escola) assegurando a estes alguns
subsídios legais como carga horária mínima exigida na lei”.
D- O impacto foi realizar um chamamento na comunidade com os pais conscientizando-os da
obrigatoriedade da lei. Aos poucos estamos nos adaptando buscando criar novas turmas e
realizando um trabalho de conscientização da importância da mesma junto à comunidade
escolar”.

Percebe-se que a escola tem movido ações articuladas com as famílias e com a
equipe docente para garantir a oferta de qualidade da educação infantil, garantindo,
dessa forma o princípio da gestão democrática em seu planejamento contido no
projeto político pedagógico e em suas práticas de gestão.
As ações relatadas evidenciam o chamamento para todos os gestores de
instituições de educação infantil para um compromisso em revisitar conceitos e
práticas pedagógicas no momento atual em que se encontram as políticas públicas
voltadas para a educação infantil, pois caso não haja uma compreensão de que a

inserção dos dois últimos anos da educação infantil na educação básica obrigatória é,
além de um direito conquistado com base em um histórico de lutas, uma oportunidade
de democratizar não só uma vaga nas escolas de educação infantil, mas também uma
oportunidade para as crianças das classes populares de vivenciarem experiências
educacionalmente significativas e transformadoras, este movimento de avanço pode
tornar-se apenas um passo que termina em si mesmo.
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Eixo 1 – Gestão da Educação básica e superior
RESUMO
As escolas devem ser tomadas como instituições sociais, que atualmente, são influenciadas pelo
sistema econômico neoliberal que, por sua vez objetiva a ascensão do lucro sem a preocupação com
serviços e políticas públicas de qualidade. Neste sentido, a Educação Física enquanto componente
curricular obrigatório, também se restringe a infraestrutura precária para o seu ensino. Desta forma,
torna-se relevante o papel dos gestores e professores na implementação de políticas e programas que
se relacionam com as condições de espaços e matérias didáticos para Educação Física Escolar. Assim,
esse trabalho teve como objetivo analisar de que maneira as políticas educacionais e a gestão escolar
influenciam nos recursos físicos e materiais nas aulas de Educação Física. A partir de um trabalho de
campo investigamos duas escolas Estaduais de ensino fundamental e médio na cidade de Santa Maria
– RS, onde realizamos entrevistas semi-estruturadas com o vice-diretor e com os professores de
Educação Física de cada instituição. As entrevistas foram transcritas e interpretadas a partir da análise
de conteúdo (FRANCO, 2005). Os resultados mostram que embora seja evidente o avanço de
Programas Federais no sentido de promover uma educação de qualidade, os gestores ainda encontram
dificuldades em lidar com a falta de repasses fiscais, a instabilidade de manutenção de tais ações e o
excesso de burocracia. Ainda é possível observar, o caráter fundamental que a participação dos
professores assume nos processos de qualificação da infraestrutura escolar, através da inserção
concreta no contexto escolar e da formulação de projetos que visem a valorização da Educação Física
Escolar. Neste sentido, é preciso ainda avançar em ações que promovam a afirmação de uma gestão
verdadeiramente democrática, que assegure as condições matérias adequadas para o ensino deste
componente curricular.
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Gestão democrática. Infraestrutura.

INTRODUÇÃO
No decorrer da evolução do homem as escolas foram se forjando como uma das
principais instituições sociais, sendo condicionada a determinantes sociais e políticos.
Atualmente a sociedade está estruturada sobre a égide do sistema capitalista
neoliberal instaurada pelo poder privado, onde o lucro e o capital são os principais
objetivos, e são alcançados através da exploração da força de trabalho das classes
mais baixas, que por sua vez fica relegada a políticas e serviços públicos cada vez
mais precários.
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Neste sentido, o modelo de sociedade neoliberal influencia a educação e as
instituições escolares favorecendo a precarização de suas instalações. Isso acontece
devido ao corte de verbas pelos setores governamentais, a desvalorização do trabalho
docente docente e a submissão a políticas públicas que impõem a verbalização dos
fundamentos do sistema econômico vigente, e acabam favorecendo a reprodução das
desigualdades sociais.
Assim como os demais componentes curriculares, a Educação Física foi utilizada
como meio de difusão de projetos políticos e sociais que em supremacia não denotam
um caráter democrático político, social e econômico (Castellani Filho, 2013). A
trajetória histórica da área, influenciada em grande medida pelo esporte, fez com que
a espetacularização do fenômeno esportivo juntamente com o seu viés competitivo
adentrasse nas escolas e nas aulas de Educação Física. O resultado disso foram
aulas pautadas na reprodução esportiva, no qual os alunos eram classificados em
mais ou menos habilidosos. Na tentativa de mudar esse cenário, nas últimas décadas
vem se discutindo sobre as teorias críticas da Educação Física, no entanto ainda são
frequentes os relatos de professores acerca das dificuldades em exercê-las na prática
através de ações pedagógicas inovadoras. Tal fenômeno, também, tem relação com
a infraestrutura e materiais didáticos disponíveis para as aulas desse componente
curricular, que refletem a hegemonia de determinados conteúdos, e a precarização
com a manutenção dos espaços e a diversidade de materiais.
Mesmo assim, não podemos negar, os avanços de ações governamentais no
sentido de promover Programas Federais com especificidades diversas que
contemplam o fomento da iniciação à docência, a inclusão social, a prática de
atividades esportivas e de lazer, a aquisição de materiais didáticos, entre outros.
Tendo em vista, a estrutura, organização e funcionamento desses Programas, os
gestores assumem papel fundamental na implementação desses no contexto escolar,
como adverte Oliveira (2002) os novos modelos de gestão do ensino público, se
mostram mais flexíveis, participativos e descentralizados de administração dos
recursos e de responsabilidades.
A partir disso, a função dos gestores é uma das principais no processo de
condução das políticas e programas na educação, pois são eles que articulam as
ações com vistas a garantir a implementação de políticas e a efetivação de programas.

Nesse sentido, nesta pesquisa nos perguntamos de que maneira as políticas
educacionais e a gestão escolar influenciam na Educação Física escolar? Sendo
assim este estudo objetiva analisar de que maneira a as políticas educacionais e a
gestão escolar influenciam nos recursos físicos e materiais nas aula de Educação
Física, bem como analisar de que forma gestores e professores contribuem para a
gestão destas políticas e identificar como as ações destes se relacionam com a
infraestrutura para Educação Física escolar.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com os dados do Censo Escolar 2014, divulgados pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), das 29.635
escolas pública e privadas com Ensino Médio Regular no Brasil cerca de 74% são
contempladas com quadra de esportes (BRASIL, 2014). Entretanto, conforme
pesquisa divulgada pelo Centro dos Professores do Rio Grande do Sul (CPERS, 2010)
a falta de verba para a infraestrutura é o maior empecilho, repercutindo na insatisfação
de 57,9% dos envolvidos no processo educativo nas escolas. A pesquisa também
aponta que o item pior avaliado é o espaço esportivo, quadras e ginásios, como o
recurso de maior carência.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) estabelece
que a aquisição, construção e conservação das instalações e equipamentos
direcionados ao ensino devem ser consideradas despesas direcionadas a
manutenção e ao desenvolvimento da educação pelos governos. E, caracteriza a
Educação Física como um componente curricular obrigatório à proposta pedagógica,
e, portanto deve estar previsto no orçamento da escola os investimentos em
infraestrutura e aquisição de material didático pedagógico.
Segundo Castellani Filho (2013) as primeiras inserções pedagógicas da
Educação Física Brasileira se deram através das instituições médicas e militares por
conta disso, as aulas eram destinadas à promoção da saúde através do ensino da
ginástica e de exercícios físicos sistematizados em forma de treinamento. Assim a
infraestrutura (espaço e materiais) relegada à Educação Física não recebia tanta
atenção nos projetos arquitetônicos das escolas, ficando restritos a pátios ou galpões,
como aponta Damazio e Silva (2008).

Atualmente, a Educação Física balizada por concepções que visam a
consolidação de conhecimentos específicos da cultura vinculada às manifestações
corporais, resulta na necessidade de oferta de espaços e materiais e, neste sentido
diversas pesquisas (DAYRELL (1996); GASPARI et. al. (2006); OLIVEIRA e MOLINA
(2008) SEBASTIÃO e FREIRE (2009); BARTHOLO, SOARES e SALGADO (2011);
OLIVEIRA (2011) chamam atenção para essa especificidade.
Lançamos mão de Soares, et al. (1992), por compreender a Educação Física
como o componente curricular com o dever de socializar o conhecimento histórico
produzido na dimensão do movimento humano, que supera os reducionismos até
então difundidos uma vez que, considera o Homem um ser portador de uma cultura
corporal. Tal dimensão cultural é tomada como uma área de conhecimento que
tematiza o movimento humano como forma de expressão através de práticas
corporais como o jogo, o esporte, a dança, a ginástica e a capoeira.
Deste modo para que o acesso a este conhecimento seja democratizado
demanda tanto atenção aos processos pedagógicos quanto às condições de
infraestrutura da escola. Como esclarece Souza Lima (1998, p.31), a
Escola não é estacionamento de crianças. O espaço físico é material
riquíssimo e está sendo totalmente desprezado. Nos projetos de construções
escolares não há lugar para bibliotecas, laboratórios e quadras de esportes,
o que limita as possibilidades de aprendizado.

No âmbito da Educação física escolar é imprescindível o comprometimento da
gestão escolar com esse componente curricular, de modo a disponibilizar espaços
físicos e instalações adequadas a sua prática. Nessa direção, a gestão democrática
da educação, surge como mecanismo mais coletivo e participativo da escola como
espaço de política e trabalho, em que diferentes interesses podem se confrontar e, ao
mesmo tempo, dialogar em busca de conquistas maiores (OLIVEIRA, 2002).
Da mesma forma, Paro (1998) salienta que, na medida em que se conseguir a
participação de todos na escola – educadores, alunos, funcionários e pais – nas
decisões sobre seus objetivos e seu funcionamento, haverá melhores condições para
pressionar os escalões superiores a dotar a escola de autonomia e de recursos.
Gestão democrática pressupõem a participação de toda comunidade, contudo,
há ainda certo distanciamento entre esta e a escola.

A falta dessa aproximação, dessa postura de ouvir o outro, parece explicar
em grande parte o fracasso de iniciativas paternalistas de gestão colegiada e
de participação que, por mais bem-intencionadas que sejam, procuram agir
“em nome da comunidade”, sem antes ouvir as pessoas e os grupos
pretensamente favorecidos com o processo e sem dar-lhes acesso ao
questionamento da própria forma de “participação. (PARO, 1998, p.27)

Isso nos leva a ressaltar que a gestão só será verdadeiramente democrática,
quando houver plenitude nas participações de todos envolvidos em determinado
processo. Para tanto, a necessidade do debate e diálogo é evidente, no sentido de
que a comunidade escolar consiga estabelecer objetivos em comum. Tais objetivos,
são traçados com a mediação dos gestores, que de acordo com Paro (1998) tem tido
dificuldades em articular essas ações em conjunto com toda comunidade escolar, pois
eles disponibilizam o seu tempo prioritariamente em atitudes vinculadas a resolver os
problemas relativos às precariedades estruturais da escola.
METODOLOGIA
O presente estudo se configura como uma pesquisa qualitativa, na qual fizemos
uso do trabalho de campo que, segundo Mynaio (2007, p.61) “permite a aproximação
do pesquisador da realidade sobre a qual formulou uma pergunta”. Deste modo, a
observação dos espaços e recursos materiais apresentou-se como um procedimento
metodológico pertinente que permitiu compreender o cenário da infraestrutura da
Escola para a Educação Física.
Os contextos de investigação foram duas escolas Estaduais, na cidade de Santa
Maria – RS, as quais atendem os níveis de ensino Fundamental e Médio da Educação
Básica. Tais critérios se deram em virtude de limitar o estudo a duas realidades que
recebam auxilio de Programas Federais, e que pudessem dispor de um maior número
de materiais pedagógicos para Educação Física. A fim de preservar o sigilo, as
escolas foram identificadas como, Escola Laranja e Escola Branca.
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, que consiste, conforme Mynaio
(2007, p.64), em “perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tenha a
possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação
formulada”, com o vice-diretor de cada escola investigada e, com quatro professores

de Educação Física, sendo três da Escola Laranja e um da Escola Branca1. Destes
professores apenas um era homem, sendo as demais cinco mulheres. O tempo de
atuação profissional dos entrevistados variou de 3 a 37 anos, sendo que dos seis
professores apenas uma tinha vínculo contratual com outra instituição que não a
Estadual.
Para tratamento dos dados utilizamos análise de conteúdo, sob os pressupostos
de Franco (2005), que assinala como ponto de partida para esse procedimento a
mensagem em variados âmbitos (oral, escrita, gestual, silenciosa, figurativa,
documental ou diretamente provocada), levando em consideração significados e
sentidos emitidos a partir do contexto no qual o emissor se insere.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Dentre os recursos recebidos pelas escolas, destaca-se o proveniente do
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2 que configura-se como uma assistência
financeira às escolas da rede pública de educação básica e às entidades privada de
educação especial que são mantidas por instituições sem fins lucrativos. Estes
repasses tem o intuito de promover a qualificação da infraestrutura física e
pedagógica, reforçar a autogestão escolar financeira, administrativa e didaticamente,
e assim melhorar os índices da educação básica. Os repasses do PDDE acontecem
de acordo com o número de alunos das instituições, e com o censo escolar do ano
anterior.
No âmbito da Educação Física, as escolas investigadas contam com os
seguintes Programas: Mais Educação, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
a Docência (PIBID) e o Programa Atleta na Escola que auxiliam no financiamento para
aquisição de materiais didáticos e melhorias dos espaços físicos.
O Programa Mais Educação3 faz parte de iniciativas do Plano de
Desenvolvimento da Educação que promovem a Educação Integral, com ampliação
da jornada escolar por mais 7 horas, através da integração entre políticas públicas
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educacionais e sociais que oportunizam a realização de diferentes atividades
optativas de acordo com o plano educativo das escolas, que abrangem no âmbito da
Educação Física ações relacionadas com o Esporte e Lazer.
O PIBID1 é um programa que promove a iniciação, o aperfeiçoamento e a
valorização dos professores da educação básica, através da concessão de bolsas à
estudantes de licenciatura para que estes atuem nas escolas da educação básica.
Desta forma, a iniciativa compromete-se com o repasse de recursos para aquisição
dos materiais necessários para que estas ações pedagógicas se desenvolvam.
E, o Programa Atleta na Escola2 instiga as práticas esportivas nas escolas,
através da democratização do esporte, difusão dos valores olímpicos e paraolímpicos,
e estimulação e identificação de atletas escolares. Nesse sentido, o programa
direciona seus investimentos somente a compra e melhoria da infraestrutura voltada
ao esporte na escola.
A partir dos achados da pesquisa, observamos que embora os Programas
tenham como objetivo auxiliar na aquisição e manutenção de materiais didáticos e dos
espaços físicos, o trabalho dos gestores nas escolas encontra empecilhos como a
falta de continuidade das ações, a insegurança nos repasses dos recursos e a
excessiva burocracia. Como demonstram os seguintes relatos:
“Vários programas que temos envolvidos pelo governo federal junto com as
escolas, e mais propriamente com cada um dos níveis de ensino, eles tão
sofrendo sérios revezes ultimamente em virtude do corte de verbas do
governo federal, da falta de gestão do governo federal na área da educação
(...). Então a gente, por exemplo, ficou, três meses sem receber verbas do
Mais Educação para a merenda, e da estrutura e para pagar os monitores,
então ele está suspenso. Ficamos quatro meses sem receber as verbas
referente a educação do Estado, e da verba que vem via governo federal (...).
Temos também um ginásio que já está com a verba liberada, a verba está
depositada, e por entraves burocráticos (...) a gente precisa que a Rede
Estadual, que a Secretária de Educação do Estado, e que a Secretária de
Administração envie documentos, enviem plantas e tal, coisas que não vem
sendo feitas apesar de toda nossa pressão. Não é só nosso caso, tem oito
escolas em Santa Maria que tem o ginásio pronto, já com a verba liberada,
mas por entraves burocráticos, por falta de capacidade, de competência de
quem lida com isso ao nível estadual e federal, nós não estamos conseguindo
erguer o ginásio” (Vice-diretor Davi, Escola Laranja).
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“Nós tivemos até o ano passado, que é também a nível federal o Mais
Educação, só que agora este ano aqui neste último ano a nossa escola foi
cortada (...). Então, a gente estaria mais feliz se tivesse mais recursos” (Vicediretora Julia, Escola Branca).

Assim como Paro (1998, p. 11) entendemos que “o problema da escola pública
no país não é, na verdade, o da administração de recursos, mas da falta de recursos”.
Desse modo, os gestores precisam administrar os escassos recursos recebidos e o
sucateamento da educação pública. Outrossim condiz a substituição de políticas
públicas permanentes para o campo educacional, por programas e ações de governo,
que estão sujeitos a cortes e interrupções a qualquer momento.
Mesmo quando as escolas contam com espaço físico específico para as aulas
de Educação Física, esses carecem de manutenção, e investimento,
“Nós temos um espaço de área verde bem grande no fundo da escola, que
tem uma quadra. Ela necessita de revitalização. Nós temos um espaço
também que é um campo aberto, só que a grama está muito alta e, em virtude
da chuva, a gente não consegue manter o corte. A antigamente a gente tinha
quadras de areia depois a grama veio, tomou conta e não houve a
manutenção. Hoje nem existe mais, nem o desenho da quadra(...)” ( Profª.
Bruna, Escola Branca).
“Ah em termos de espaço a escola tem bastante espaços, alguns precários,
as quadras, por exemplo são de cimento” (Prof. Francisco, Escola Laranja).
“Os espaços poderiam ser melhorados. Devido ao projeto do ginásio as
coisas ficam paradas, mas acho que poderia ser melhorado bastante. A
quadrinha poderia estar em melhores condições, com a pintura melhor, ser
menos perigosa. O espaço da praça poderia ser revitalizado que tem uma
pista em torno da quadrinha lá de fora e também um espaço pra arremesso
de peso. Tinha uma caixa de areia também, todas essas coisas poderiam ser
revitalizadas, estão lá.” (Prof.ª Fátima, Escola Laranja).

A precarização dos espaços físicos faz com que professores e gestores tenham
que procurar alternativas, como no caso da Escola Laranja, na qual o diretor aluga um
ginásio próximo a Escola para que as aulas possam ser ali desenvolvidas, o valor é
dividido entre os alunos, que optam por fazer a aula neste local ou na quadra aberta
dentro da escola. Entretanto, tais medidas acabam reproduzindo a lógica de
ideologias dominantes, pois mesmo em instituições públicas somente aqueles que
tem condições de pagar podem ter acesso a espaços físicos bem equipados.
Em relação a aquisição de materiais didáticos evidenciamos que apenas o
Programa Mais Educação define os materiais que podem ser adquiridos com a verba
do Programa. Conforme o Manual Operacional de Educação Integral (Brasil, 2014),

que regulamenta estas aquisições, estão disponíveis para a área de Esporte e Lazer
do Programa kits didáticos para o desenvolvimento de práticas corporais como o
Atletismo, Basquete, Ciclismo, Corrida de Orientação, Etnojogos (Jogos Regionais e
Culturais), Futebol, Futsal, Handebol, Judô, Recreação/Lazer, Tênis de Mesa, Voleibol
e Xadrez Tradicional.
As Escolas Laranja e Branca contam com pouca diversidade de materiais
didáticos para a Educação Física, e os materiais existentes estão relacionados à
prática das modalidades esportivas, sobretudo o vôlei, handebol, basquete e futsal.
Cabe salientar que nas quatro escolas investigadas, no início de cada ano letivo
os gestores solicitam aos professores de Educação Física uma lista com as principais
necessidades, e conforme as condições financeiras a compra é realizada
“Geralmente a gente pede todo mundo junto, bolas de vôlei, bolas de futsal,
bolas de handebol, bolas de basquete, rede, inflador, cones.” (Profª. Carla,
Escola Laranja.)
“Vai depender do clube que eu estou, daí eu penso bola, se eu to no clube de
vôlei eu vou pedir a bola de volei, se eu to no clube de futsal eu vou pedir a
bola de futsal, quando eu tava na ginástica eu pedia o material pra ginástica
que eram halteres, as caneleiras, os colchonetes, o step que eu pedi e não
ganhei.” (Profª Fátima, Escola Laranja).
“Eu sempre procuro solicitar os materiais que são pouco utilizados
hegemonicamente até pra obrigar que a gente faça mais práticas
diferenciadas, como eu falei pedi tatame porque eu também trabalhava lutas
e artes marciais aqui na escola, eu pedi a ginástica, as gurias inclusive estão
aqui do lado ensaiando com o estagiário, pedi corda pra ginásticas rítmica de
específico né, hã.. materiais também que a gente possa construir, por
exemplo, aqueles canos de PVC pra que a gente possa fazer bambole, então
a gente sempre pede.” (Profª Francisco, Escola Laranja)
“A maioria bolas porque bola é uma coisa que baah vai muito rápido,
principalmente, bola de futsal porque chuta, estraga muito, muito, mas são
bolas dos quadra esporte coletivos, também bolas de borracha pra gente
trabalhar algum jogo alguma coisa, a gente utiliza. Depois a gente comprou
cordas, também a gente comprou as redezinhas de ping-pong e as raquetes
com as bolinhas também porque aqui na escola tinha 3 mesas de ping-pong
e tavam meio largada, então eu disse não vamo dar jeito, já que tem o
material vamos aproveitar.” (Profª Bruna, Escola Branca).

Fica evidente que a especificidade dos materiais solicitados pelos professores,
tem relação com a concepção de Educação Física adotada. Os relatos dos
professores denotam uma orientação esportiva nas aulas de Educação Física, que
corrobora com Castellani (2013) sobre a hegemonia histórica do conteúdo esportivo
na Educação Física Escolar.

A partir das teorias progressistas (Bracht, 1999), considera-se que na
esportivização o esporte de rendimento, quando isento de uma dimensão pedagógica,
assim como dos demais movimentos produzidos culturalmente pelo homem, reproduz
paradigmas de uma sociedade capitalista moderna, onde “a linguagem corporal
dominante é ‘ventríloqua’ dos interesses dominantes” (BRACHT, 1999, p. 81). Essa
hegemonia segundo Faria (2004) deriva de fatores culturais inerentes ao modelo
societal difundido atualmente, e acaba resultando na submissão dos demais
conteúdos da Educação Física em função do desenvolvimento das habilidades
esportivas.
Acreditamos que a qualificação da infraestrutura da escola para as aulas de
Educação Física, também está relacionada com a participação dos professores desse
componente curricular na Gestão Escolar, para além da sala de aula. Tal participação
pode se dar por meio da formulação e inserção em projetos que valorizem a Educação
Física Escolar, na participação em Conselhos Escolares, nas reuniões pedagógicas,
nas discussões sobre o cotidiano da escola, de modo que os docentes possam
demonstrar a relevância da Educação Física no contexto escolar.
Entretanto, evidenciamos que a participação dos professores de Educação
Física na gestão escolar se concretiza em momentos esporádicos,
“Depende a forma né, depende como se dá essa participação. Se for uma
participação realmente democrática, numa democracia participativa, onde
todos tenham voto pra escola vai ser muito qualitativa para atender as
necessidades de cada disciplina, a demanda de cada de acordo com o
orçamento que a gente tem. [Aqui] eu acho que se tenta porque não se tem
um método, mas sempre se pergunta para nós da Educação Física. Só que
é sempre assim né, vamos pra biologia, vão perguntando pra cada um, não
há um espaço coletivo pra isso.” (Prof. Francisco, Escola Laranja)
“Pois é... tem poucos momentos, assim tem projetos, tem verbas que vem e
que a gente é consultado aonde aplicar a verba, mas isso são verbas mais
esporádicas (...) Mas essa verba mais regular assim a gente não participa
muito, eu acho que a direção tem aonde já destinar isso.” (Profª. Fátima,
Escola Laranja)
“Eu não sei se influencia muito [na parte financeira], eu até influenciei
bastante por tá diretamente ligada, mas talvez em função das dificuldades
que a escola tem com a questão financeira isso acaba até prejudicando de
certa forma a participação, acaba sendo um processo bem limitado assim.”
(Profª Bruna, Escola Branca)

Conforme os depoimentos, a participação dos professores na gestão escolar se
resume as reuniões pedagógicas, e a troca de informações quando solicitados.

Apesar da obrigatoriedade da Gestão Democrática, nas Instituições de Ensino
Público, conforme prevê a LDB (1996) constatamos, que as escolas ainda reproduzem
a lógica de uma gestão técnico-científica (LIBÂNEO, 2012).
Segundo Paro (1998) a superação desta lógica passa pela efetiva consolidação
de uma gestão democrática nas instituições de ensino, que assegure um poder
decisivo a todas as camadas que fazem parte do sistema de ensino.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta forma entendemos que o funcionamento das escolas deva ser analisado
de acordo com as políticas neoliberais que ditam os moldes da sociedade atual. Já é
evidente que tais modelos societais, ao priorizarem o lucro de poucos, progridem na
precarização das condições de educação de muitos. A Educação Física não é inerte
a este movimento, uma vez que, seu ensino depende de uma infraestrutura
diversificada e que seja adequada aos conhecimentos a serem apreendidos.
Observamos que os avanços por parte dos governos em fomentar programas
que visam a melhoria da qualidade da educação brasileira não tem surtido os
resultados esperados. Neste sentido, identificamos como principais fatores para tal
fracasso o excesso de burocracia, a falta de repasses fiscais para as instituições de
ensino e a incerteza quanto à continuidade deste Programas.
Desta forma, as equipes gestoras das escolas não encontram muitas saídas no
sentido de promover a qualificação dos espaços e materiais pedagógicos para a
Educação Física Escolar, e acabam tomando ações que reproduzem modelos sociais
de seleção. Com isso, torna-se extremamente relevante a participação dos docentes
nos processos de gestão da escola, e a opção por determinadas teorias.
Neste sentido, evidenciamos que, para processo de qualificação da
infraestrutura para Educação Física escolar ocorrer, é necessário que haja um
aumento na participação dos professores em ações da gestão escolar, elaboração de
projetos, e inserção concreta no cotidiano escolar. Desta maneira encontraremos
caminhos para que a gestão democrática da escola possa efetivar uma educação de
qualidade e, principalmente, com condições de ensino adequadas e iguais para todos.
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Eixo 1 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMO
A Lei nº 11.892 promulgada em 29 de dezembro de 2008 efetivou a expansão da rede federal a partir
de uma nova institucionalidade: os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s). Essas
instituições são responsáveis por agregar ciência, trabalho e tecnologia na construção de cidadãos
emancipados e conscientes de seu papel na sociedade. O artigo 2º da Lei nº 11.892/08 expressa o
caráter dos Institutos Federais: “são instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas
diferentes modalidades de ensino”. Nesse sentido, introduz-se a dimensão verticalizadora dessa nova
organização educacional, além de incorporar diferentes níveis (Educação Básica e Educação Superior)
e modalidades da educação (Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação à distância,
etc.), integrando dessa forma diferentes saberes e diferentes arranjos regionais e produtivos na busca
pela qualificação da educação pública. Para concretizar as diretrizes colocadas pela Lei nº 11.892/08,
analisar os processos de gestão educacional que ocorrem no interior destes espaços apresenta-se
como questão fundamental e urgente para a investigação científica, principalmente no que se refere as
práticas e as ferramentas de gestão educacional instauradas nesses espaços. Dessa forma, este
trabalho busca compreender a forma que os gestores desta nova institucionalidade percebem os seus
processos de gestão, de forma a identificar as ferramentas e as práticas de gestão por eles
implementadas. O estudo assume um caráter quanti-qualitativo, com abordagem descritiva,
considerará a análise de fatos primários (a análise da legislação vigente que orienta a organização
destas instituições), bem como de fatos secundários (entrevistas semi-estruturadas e questionários
aplicados). A partir da análise dos dados produzidos, percebemos que as práticas de gestão
estabelecidas nos Institutos Federais são extremamente variadas, desenhando assim um modelo
compartilhado de gestão entre as diferentes instituições.
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INTRODUÇÃO
Promulgada em 29 de dezembro de 2008, a Lei nº 11.892 efetiva a expansão da
rede federal a partir da criação de uma nova institucionalidade: Os Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia. Essas instituições tornaram-se responsáveis por
agregar ciência, trabalho e tecnologia na construção de cidadãos emancipados e
conscientes de seu papel na sociedade contemporânea. A construção dessa nova
institucionalidade coloca-se como um grande desafio para toda a rede federal, pois
estimula a reinvenção dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET’s), das
Escolas Agrotécnicas e de algumas escolas vinculadas às Universidades Federais
para legitimar junto à sociedade esse caráter inovador, constituindo novas práticas e
novas formas de pensar a educação profissional e tecnológica. Esses aspectos
transformam efetivamente essas instituições e as impulsiona para um novo patamar
em relação a sua função social, principalmente no que diz respeito ao mundo do
trabalho. As mudanças sócio, econômicas e culturais nesse contexto, parecem ser
mutáveis, incertas e complexas, conduzindo ao desenho de um novo modelo de
instituição, caracterizada pela necessidade de dar respostas às novas demandas da
sociedade.
Esse processo de reinvenção pauta-se, principalmente, pela diretriz da
democratização e articulação do conhecimento. No entanto, para que essa
democratização

ocorra

necessitamos

da

democratização

desses

espaços

institucionais. Surge aí um primeiro desdobramento desse grande desafio: gerir os
espaços democraticamente, com a participação de todos os segmentos da
comunidade na instituição. Paro (2001), coloca a democratização do ambiente escolar
como condição fundamental e iminente para uma mudança na sociedade, pois se
espera que a escola construa “a apropriação de valores de cidadania e o
desenvolvimento de comportamentos compatíveis com a colaboração recíproca entre
os homens, para além das leis naturais do mercado”. O sentido exposto pela atual
política de expansão da rede demonstra uma preocupação com a qualidade dos
processos, principalmente no que tange a humanização da formação de trabalhadores
cidadãos. Coloca-se o sujeito no centro do seu processo de desenvolvimento, onde

por meio da organicidade e da criticidade consiga desenvolver seu comprometimento
para com a sociedade a qual está inserido.
Pesquisas como “A prática de gestão educacional na perspectiva dos Institutos
Federais (Brasil) e dos Institutos Politécnicos (Portugal): um estudo comparativo em
tempos de redefinições do papel do estado e da educação” e “A construção de
indicadores e critérios de avaliação das práticas de verticalização do ensino nos
Institutos

Federais”,

desenvolvidas

por

Amaral

(2013)

e

Moraes

(2012),

respectivamente, indicam em seus resultados que a atual política de expansão da
rede está preocupada com a qualidade de seus processos, no que refere-se à
humanização da formação de trabalhadores cidadãos, levando em consideração a
proposta de criação dos Institutos Federais preconizada pela Lei nº 11.892/081.
Partilhando da ideia de Amaral (2011), onde a mesma coloca a temática gestão
da educação como um “constante debate”, constituindo-se ainda em uma arena de
lutas, onde projetos diferenciados são confrontados, acreditamos que este estudo
possibilitará uma nova compreensão da forma com que as políticas são
criadas/implementadas, evidenciando ainda que esses “confrontos” são tão reais
quanto, a priori, as profundas modificações das concepções e das diretrizes da
Educação Profissional no Brasil a partir de 2008 com a criação dos Institutos Federais.
Os Institutos Federais trouxeram uma proposta educacional avançada, inegavelmente
ampliaram a oferta pública de educação profissional, priorizando para além dos
grandes centros urbanos, as periferias empobrecidas historicamente, visando à
inclusão social e um real atendimento das necessidades regionais e locais. A
problemática que se insere na pauta de discussão a partir das reflexões históricas
seria: Como é articulada, desenvolvida e direcionada a gestão deste novo espaço
público de ensino?
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Investigar a temática gestão da educação faz parte do “debate atual no campo
educacional, constituindo-se numa arena de lutas, onde projetos diferenciados
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foram/são confrontados” (AMARAL, 2011). Essa atualidade se dá principalmente
quando relacionamos a gestão educacional com a política de expansão da Rede
Federal de Educação Básica, Profissional e Tecnológica, que a partir de 2007
modificou as concepções e diretrizes da Educação Profissional no Brasil. Para iniciar
a análise sobre essa relação faremos uma breve retrospectiva histórica das influências
teóricas no campo da gestão da educação. Segundo Félix (1989), “a Administração
Escolar não constituiu um corpo teórico próprio, e no seu conteúdo podem ser
identificadas as diferentes escolas da Administração de Empresas [...]”. Percebe-se
assim a aplicação das teorias da administração na operacionalização do processo
educacional. Esta relação entre administração empresarial e administração
educacional é vista pelos teóricos da administração como uma simples decorrência
do desenvolvimento de seus estudos, pois o arcabouço teórico da Administração de
Empresas aplica-se à administração de todos os tipos de organizações.
Amaral (2010), em sua tese de doutorado, ressalta como José Querino Ribeiro,
a partir do livro “Ensaio de uma Teoria da Administração Escolar” faz uma adaptação
da teoria de Fayol de forma a aproximá-la da realidade educacional. Da mesma forma,
Paro (2001), coloca em seu trabalho a importância desta produção no cenário
educacional em nosso pais, porém destaca a forma que José Querino Ribeiro
compreende a administração escolar para “bem realizar-se, deve fundamentar-se nos
estudos de administração geral”. Amaral (2010, p. 104), nesta mesma perspectiva,
ressalta:
[...] o fato de José Querino Ribeiro aplicar os princípios do fayolismo à
realidade escolar é contraditória, pois Fayol construiu sua teoria baseado na
realidade da empresa capitalista cujos métodos e princípios são compatíveis
com a dominação e com a negação da condição de sujeito dos que são por
ela subsumidos. Compreendendo a escola enquanto local de diálogo e
contrária à dominação, não se pode aplicar – na instituição escolar – os
mesmos princípios e métodos aplicados à empresa capitalista.

Paro (2001), ao analisar o trabalho de José Querino Ribeiro, sugere que o
mesmo, em função de sua natureza, pode acabar sendo utilizado pelos gestores
educacionais sobre duas perspectivas distintas: pode ser (re)apropriado de forma a
corroborar a ideia da administração escolar fundamentada sob os pilares da Teoria
Geral da Administração, e do outro modo, fortalecer a concepção de que os métodos
utilizados na administração empresarial são conflitantes dentro de um modelo

democrático no qual o espaço escolar se insere. Dessa forma, Paro (2001) entende o
trabalho de José Querino Ribeiro como relevante no entendimento da administração
educacional, desde que se leve em consideração os limites impostos pela
administração da empresa capitalista na aplicação da gestão escolar. Ainda, segundo
o autor, a obra clássica “Ensaio de uma Teoria da Administração Escolar” junto ao
paradoxo apresentado por ela, traz uma reflexão em relação à formação de gestores
escolares. Na medida em que tratamos a administração escolar como técnica,
omitimos sua relação com a estrutura econômica, política e social, ocultando a análise
dos condicionantes da educação. Nesse sentido, no campo da administração
educacional surge a perspectiva fenomenológica, concebendo a administração da
educação como um ato pedagógico, ou seja, aproxima-se a gestão da educação do
fenômeno educacional (AMARAL, 2010).
METODOLOGIA
Vieira (1992) compreende o método como um caminho, uma “trajetória teórica”,
um conjunto de conceitos utilizados para a análise de um objeto. Tendo na escolha
de um método é um fator relevante, pois “[...] métodos distintos acarretam diferentes
entendimentos” sobre o problema investigado. Pressupõe-se que o caminho
percorrido das análises provém dos conceitos utilizados na pesquisa; portanto, se os
conceitos forem modificados, outros caminhos serão indicados. As interrogações são
determinadas pelas evidências; dependendo do pesquisador, novas perguntas
poderiam ser feitas, trazendo à luz novos níveis das evidências. Em nosso estudo,
inicialmente, nos apoiamos na análise documental, compartilhando do mesmo
pensamento que Shiroma (2005), quando a mesma coloca que os documentos de
uma forma geral, trazem consigo não apenas recomendações e/ou diretrizes, mas
sim, uma forma regulada e normatizada que por fim acaba por articular interesses,
projetando políticas e intervenções sociais.
Os documentos e textos legais são o nosso ponto de partida, pois não podemos
apenas analisá-los isoladamente, mas também, suas versões preliminares e/ou textos
que o complementam, não o separando do seu contexto. Justifica-se assim o uso do
policy cycle approach, como metodologia para a análise de políticas educacionais.
Segundo Mainardes (2006), a análise de políticas educacionais, a partir de uma

concepção crítica e dialética, deve envolver o contexto social, econômico e político
numa perspectiva histórica, analisando a totalidade (a esfera macro e micro) das
relações envolvidas nas políticas e suas contradições para assim compreender o
processo de produção das mesmas. Para realizar esse tipo de análise, o pesquisador
necessita: articular o tema pesquisado com o contexto mais amplo e o conjunto de
políticas implantadas/implementadas; evitar estudos voltados à validação e
justificação de políticas; explicitar possíveis processos de reprodução de
desigualdades; assumir uma atitude contrária a seletividade no processo de
socialização do conhecimento. Eis o grande desafio e a grande responsabilidade
colocados ao agente que pesquisa ao analisar as políticas públicas e suas relações.
Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizamos as contribuições da “policy cycle
approach” (abordagem do ciclo de políticas) no que se refere à organização dos
dados. Esta abordagem propõe um modelo analítico que abrange os contextos
distintos do desenvolvimento das políticas educacionais. Dentre os diferentes
contextos da política educacional, elencamos para o trabalho aqueles que possuem
uma relação mais direta ao objeto de estudo. O Contexto de Influência é o momento
onde normalmente as políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são
construídos, o momento que ocorre a disputa de influências e a definição das
concepções (significado e objetivos da educação). Já o Contexto da Produção de
Texto está articulado com a linguagem do interesse público mais geral, ou seja, os
textos políticos que representam a política. Essa política pode ser textos legais oficiais
e textos políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais,
pronunciamentos oficiais, vídeos etc. Esses textos muitas vezes não são claros e
coerentes, devendo ser lidos levando em consideração o tempo e o local de sua
produção, pois resultam de disputas e acordos. E o Contexto da Prática é o momento
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” (MAINARDES, 2006).
A questão colocada neste contexto em particular é que as políticas não são
simplesmente implementadas na prática, elas estão sujeitas à interpretação e
recriação, ou seja, em diferentes contextos da prática uma mesma política pode ser
vivenciada de maneira diversa, a partir do entendimento dos sujeitos sociais. Nesta

perspectiva, essa investigação focará cada momento do ciclo dando ênfase para o
Contexto da Prática. Este estudo terá como população foco os gestores (Reitores e
Pró-reitores de Ensino - 76 sujeitos) dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia do território nacional. Em termos de operacionalização, foi elaborado um
instrumento para produção de dados do tipo questionário, com perguntas abertas e
fechadas, o que permitirá um tratamento quanti qualitativo dos dados obtidos, o qual
será respondido on-line, por meio da internet. Na análise sobre os diferentes contextos
propostos pelo policy cycle approach, utilizamos a proposição de Vidovich (2002), que
indica a necessidade de que em cada um dos contextos que se insere a abordagem
do ciclo de políticas, devem ser feitos pelo pesquisador alguns questionamentos sobre
o objeto de estudo1.
RESULTADOS DO ESTUDO
Inicialmente, se fez necessário perceber qual o universo que nos referíamos ao
falar sobre a Educação Profissional e Tecnológica no país, pois existem muitas
instituições que a ofertam, tanto no âmbito da educação pública, quanto privada.
Atualmente, no âmbito público federal, as instituições que oferecem a Educação
Profissional e Tecnológica no país são as Escolas Técnicas Vinculadas a
Universidades Federais; os Centros Federais de Educação Tecnológica; os Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; a Universidade Tecnológica, ao todo
compreendem 66 instituições com mais de 300 unidades/campi espalhados pelo
Brasil. Estas instituições têm como principal função possibilitar ao cidadão trabalhador
uma formação técnica/profissional, de forma que este fique em sintonia com as novas
formas de organização do trabalho e com os interesses do mundo do trabalho,
qualificando profissionais para os diversos setores da economia brasileira, realizar
pesquisa e desenvolver novos processos, produtos e serviços em colaboração com o
setor produtivo.
Após identificarmos quais as instituições que fazem parte do nosso universo de
pesquisa, buscamos dentro do contexto dos Institutos Federais (38 Institutos com
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seus 281 campi1), um primeiro contato com os gestores educacionais (Pró-Reitores
de Ensino), a fim de caracterizá-los, descobrir quem são esses indivíduos que
assumiram a responsabilidade de dar respostas às novas demandas da sociedade e
os arranjos produtivos locais. Na sequência do processo de aproximação ao campo e
ao objeto de estudo, buscamos nas pesquisas desenvolvidas por Amaral (2013) e
Moraes (2012), na tentativa de compreender o papel do gestor desse novo modelo de
instituição pública, já que em linhas gerais, ambas caracterizam a gestão dos e as
práticas de gestão dos diferentes Institutos Federais do Brasil entre 2011 e 2013.
Alguns aspectos que nos auxiliam a caracterizar a gestão são as dimensões
(re)criadas a partir dos trabalhos de Amaral (2013) e Moraes (2012): o
desenvolvimento da atividade gestora e as percepções em relação a democratização
da gestão. Esses aspectos foram analisados a partir dos dados produzidos pelas
entrevistas semi-estruturadas e dos questionários aplicados aos Reitores e PróReitores de Ensino dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
O desenvolvimento da atividade gestora, em termos operacionais, podem ser
traduzidos a partir das ferramentas de gestão utilizadas pelos sujeitos da pesquisam
nesse sentido, são instrumentos utilizados para elaborar, articular e desenvolver os
processos de gestão no âmbito do ensino, a partir dos questionários aplicados e
entrevistas, as principais ferramentas que emergiram foram: O plano de gestão, a
participação dos órgãos colegiados e o sistema de avaliação institucional. Nesse
sentido, os instrumentos de produção de dados, buscaram compreender o
entendimento destes gestores sobre cada uma dessas ferramentas no seu fazer
gestão:
1. Você utiliza o plano de gestão como ferramenta na gestão educacional da
instituição?
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Gráfico 1. Respostas dos Gestores dos IF’s no que se refere à utilização do planejamento como uma
ferramenta de gestão.

2. Como é desenvolvido o plano de gestão institucional?
1

Dados produzidos em 2013 com referência ao que estava disponibilizado pela Rede de Educação
Profissional e Tecnológica Brasileira (Fonte: BRASIL/MEC/SETEC/MEC, 2012).
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Gráfico 2. Respostas dos Gestores dos IF’s no que se refere aos modos de desenvolvimento do
planejamento estratégico como ferramenta de gestão.

3. Existe algum órgão colegiado constituído por representantes dos diferentes
segmentos (docentes, discentes e técnicos) do instituto federal e da comunidade
que tem como objetivo acompanhar os processos no interior da instituição?
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Gráfico 3. Respostas dos Gestores dos IF’s no que se refere à utilização de órgãos colegiados como
ferramenta de gestão.

4. Neste ano (2013), quantas vezes este órgão colegiado se reuniu?
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Gráfico 4. Respostas dos Gestores dos IF’s no que se refere à quantidade de Reuniões do órgão
colegiado.

5. A avaliação institucional é usada para o aprimoramento da prática de gestão
educacional da instituição?
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Gráfico 5. Respostas dos Gestores IF’s no que se referentes à utilização das Avaliações Institucionais
na gestão dos campi.

6. Como você percebe a Avaliação Institucional no contexto dos Institutos Federais?

3%

Não Considera Importante
Detecta Fragilidade na Gestão
Acopanhamento dos Processos de Gestão
Gera Indicadores
Não Respondeu

22%
7%

0%

5%

10%

37%

31%
15%

20%

25%

30%

35%

40%

Gráfico 6. Respostas Gestores dos IF’s no que se referentes à importância e a função das Avaliações
Institucionais como ferramenta de gestão.

As percepções da democratização da gestão, podem ser expressas através do
contexto da prática, entendendo o contexto da prática é o momento em que a política
abre-se para diferentes interpretações e incorporações pelos sujeitos envolvidos, este
contexto nada mais é do que o momento prático da política, o momento em que a
mesma se insere concretamente na vida cotidiana, estando sujeita a constantes
(re)criações e/ou (re)interpretações. Nesta perspectiva, iniciamos a coleta de dados
entre alunos, servidores técnicos, servidores docentes e gestores, com o intuito de
perceber a forma com que os diferentes sujeitos encaram a gestão educacional
desenvolvida no interior dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
nos diferentes campi. A partir da pergunta Como você classificaria as práticas de
gestão educacional desenvolvidas em sua gestão atual?
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Gráfico 7. Visões da prática de gestão educacional dentro dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia a partir da visão dos gestores.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Ao pesquisarmos políticas educacionais dentro de uma perspectiva crítica,
chegamos ao estudo e a investigação aprofundada sobre o impacto que as mesmas
possuem na sociedade, não tendo como possibilidade, a sua desvinculação do macro
e do micro, dessa forma, percebemos a importância de acompanhar o
desenvolvimento das práticas de gestão no interior das instituições públicas de
educação, dessa forma que surge a necessidade de analisar essas práticas a partir
das políticas educacionais. A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, partem da perspectiva de política pública, imbuídas na ideia de uma

formação do cidadão voltada para o mundo do trabalho e não apenas o mercado,
possibilitando assim a construção da autonomia e a emancipação destes sujeitos que
estão envolvidos nos processos educacionais. Enquanto política pública, os Institutos
Federais acabam assumindo o papel de agentes colaboradores na estruturação das
políticas públicas para a região que polarizam, estabelecendo uma interação mais
direta junto ao poder público e às comunidades locais.
Não podemos nos esquecer que as instituições federais, em diferentes
momentos de sua existência, atenderam a diferentes orientações de governos; em
comum, a centralidade do mercado, a hegemonia do desenvolvimento industrial e um
caráter pragmático e circunstancial para a educação profissional e tecnológica. A partir
dos dados com a pesquisa bibliográfica, percebemos que o ponto de vista político da
criação desta nova institucionalidade, representa a superação desses contrapontos e
instituir uma política pública que concorra para a concretização de um projeto viável
de nação para este século. Mais que tudo, a decisão de estabelecer os Institutos
Federais como política pública representa trabalhar na superação da representação
existente (a de subordinação quase absoluta ao poder econômico) e estabelecer
sintonia com outras esferas do poder público e da sociedade, na construção de um
projeto mais amplo para a educação pública, com singularidades que lhe são bastante
próprias, passando a atuar como uma rede social de educação profissional e
tecnológica.
Com relação aos dados produzidos, podemos observar na esfera do
desenvolvimento da atividade gestora que quase em sua totalidade, os gestores dos
Institutos Federais utilizam como ferramenta de gestão o plano de gestão (traduzido
pelo PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional), onde a partir da coletividade o
mesmo é construído e debatido com a comunidade acadêmica, afim que seja
verificado se efetivamente as demandas emergentes serão atendidas, porém nos
impressiona a visão (mesmo que minoritária) de alguns gestores ao reduzir o
desenvolvimento do seus planos ao acompanhamento de planilhas financeiras e de
processos da instituição.
Outra questão que nos chamou a atenção, está na forma com que os órgãos
colegiados, na perspectiva dos IF’s, se estabelecem e legitimam a sua atuação, pois
mesmo tendo preconizada este espaço deliberativo, ele acaba sendo muito pouco

explorado, tanto que 27 % (ou seja, 10 dos 38 IF’s) não possui esse órgão constituído
e apenas 17% (7 das 38 instituições), fazem anualmente mais de 3 encontros. Já no
que se refere a utilização da avaliação institucional como ferramenta de gestão, a
grande maioria afirma a sua utilização como forma de aprimorar os processos de
gestão, o que é extremamente produtivo dentro da perspectiva da gestão democrática
que a legislação coloca como marco nos IF’s, porém, a percepção deste processo
avaliativo como gerador de indicadores, acaba por indicar uma postura burocratizante,
ou melhor, tecnicista e pragmática dos processos de gestão. Mas fica claro pelos
dados que a maioria dessa equipe, percebe o processo como “de acompanhamento”
da gestão como um todo.
Como dito anteriormente, os IF’s surgem na perspectiva da justiça social,
entendendo aqui que se constituem com a possibilidade – para muitos - de uma
mudança na sua condição socioeconômica, ingresso e ascensão dentro do mundo do
trabalho, a partir da educação. Nesse sentido, a natureza democrática dos processos
de gestão está intrínseca na constituição deste espaço, para além do que legislação
preconiza, perpassando assim as práticas de gestão estabelecidas por Reitores e PróReitores de Ensino. Cabe um aprofundamento maior nesta questão, levando em
consideração a forma com que a comunidade acadêmica percebe os processos de
gestão instaurados pelos gestores no interior de suas instituições.
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OS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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Eixo 1 – Gestão da Educação Básica e Superior
RESUMO
O trabalho aqui apresentado é um estudo de caso de um projeto de pesquisa “O papel da auto avaliação
institucional como fundamento das práticas gestoras dos institutos federais de educação, ciência e
tecnologia”, objetiva investigar o papel da auto avaliação no planejamento institucional e de que forma
as equipes gestoras dos Institutos Federais (IF’s)Brasileiros, se apropriam desse instrumento de gestão
para a execução de suas políticas. A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
é caracterizada por um novo formato de práticas de ensino, pesquisa e extensão, como instituições
verticais, os IF’s oferecem cursos técnicos e cursos superiores - além da modalidades de ensino médio
- estando sujeitos aos processos de regulação e de avaliação definidos pelo Sistema Nacional de
Avaliação do Ensino Superior (SINAES). Nesta perpectiva, neste trabalho, fazemos um recorte na
pesquisa, de forma a explorar a forma com que os processos de auto avaliação dos IFs são utilizados
como execução de políticas e de ações das equipes gestoras. Para tanto propomos uma investigação
de abordagem quanti-quali, utilizamos como técnicas na produção dos dados a pesquisa documental,
entrevistas semi estruturadas e questionários aplicados a comunidade acadêmica. Os resultados
apontam um descompasso no processo de avaliação institucional, ou seja, os IF’s possuem autonomia
na aplicação e formulação dos instrumentos, porém as distinções dos relatórios, tanto na organização
e quanto na formulação dos questionários apresentados em relatórios das Comissões Próprias de
Avaliação (CPA’s), dificultam a articulação e o efeito das ações gestoras entre os IFs do Brasil. Essa
pesquisa se baseia no princípio de que uma instituição que se proponha a viver um processo de Auto
Avaliação e estabelecer uma articulação com as equipes gestoras.
Palavras-chave: Institutos Federais. Práticas de Gestão. Avaliação Institucional. Comissão Própria
de Avaliação.
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INTRODUÇÃO
A Lei 11.892/08 institui a criação do Institutos Federais de Educação Ciência e
Tecnologia brasileiros tendo por objetivos o avanço da Rede Federal Científica e
Tecnológica, verticalização do ensino1 – que são instituições de educação superior,
básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base
na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas
pedagógicas – como também assumem o compromisso de atendimento as demandas
profissionais locais, seguindo o princípio de quebras de paradigmas vigentes, no que
se refere a promover o ensino em diferentes níveis e modalidades da educação
profissional, além de implementar projetos de pesquisa e de extensão – indissociáveis
ao próprio ensino – com o desafio de configurar-se como uma instituição cuja
identidade deve diferenciar-se da das universidades (BRASIL, 2008).
No contexto dos Institutos Federais, a avaliação institucional, em especial a auto
avaliação, precisa dar conta de acompanhar os processos da instituição,de forma a
compreender

a

realidade

na

qual

se

insere.

Nesta

perspectiva,

esse

acompanhamento, não se trata de satisfazer unicamente às exigências legais, a auto
avaliação institucional destes espaços, tem por marco institucional contribuir com a
construção de indicadores, critérios e instrumentos que, em consonância com a
legislação, possam atender às singularidades e peculiaridades. Da mesma forma que
LEHFELD et al. (2010), compreendemos a auto avaliação institucional, como de
extrema importância para a instituição, independente da sua magnitude, fazendo
assim o processo ainda mais complexa, porém não inexequível, nas palavras dos
autores, “ao avaliar uma instituição, é fundamental que se mantenha uma postura que
mire ao mesmo tempo o passado e o futuro”.
É importante salientar que a avaliação da Educação Superior foi proposta pela
Lei 10.861/04, que instituiu o SINAES, consolidando assim o processo de avaliação
de instituições de ensino superior com base em alguns princípios norteadores: a
responsabilidade social com a qualidade da educação superior; o reconhecimento da
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Os Institutos Federais fundamentam-se na verticalização do ensino, onde os docentes atuam nos
diferentes níveis com os discentes, compartilhando os espaços pedagógicos e laboratórios, além de
procurar estabelecer itinerários formativos do curso técnico ao doutorado (PACHECO, 2009).

diversidade do sistema o respeito à identidade; missão e história das instituições; a
globalidade institucional e a decorrente multiplicidade de indicadores, e a continuidade
do processo avaliativo, dessa forma a Avaliação Institucional é entendida como uma
ponte que permite construir um projeto acadêmico baseado na gestão democrática e
na autonomia, para fornecer resultados que ampliem o autoconhecimento institucional
e, assim, possa identificar pontos de apoio para implementar políticas educacionais
que possibilitem a regulação do sistema de educação superior (DIAS SOBRINHO,
2008).
Este trabalho, é um recorte da pesquisa “O papel da auto avaliação institucional
como fundamento das práticas gestoras dos institutos federais de educação, ciência
e tecnologia”, que investiga os processos de auto avaliação institucionais dos IFs e se
são utilizados, de fato, como ferramentas para o planejamento e a execução de
políticas e de ações por parte das equipes gestoras, como também, analisar em que
medida os instrumentos de coleta de dados aplicados pelas Comissões Próprias de
Avaliação (CPA’s) atendem à avaliação dos IF’s e de suas especificidades,
preservando e valorizando sua identidade, distinta das universidades.
A RESSIGNIFICAÇÃO DO CONCEITO DE TRABALHO A PARTIR DA CRIAÇÃO
DOS INSTITUTOS FEDERAIS
A formação para o mundo trabalho por intermédio da educação, inicia seu
contexto histórico no Brasil, em 1909, com a criação de 19 Escolas de Aprendizes
Artífices pelo então presidente Nilo Peçanha. Essas escolas tinham como principal
objetivo o controle social dos cidadãos da classe proletária, considerados
tendenciosos à aquisição de hábitos prejudiciais à sociedade como um todo, ou seja,
constituía uma forma de moralizar as pessoas, reprimindo vícios comuns. Além disso,
a educação surgia com o intuito de qualificá-los para servirem de mão de obra,
atendendo, assim, às necessidades econômicas do Estado brasileiro da época. Sem
desconsiderar tais fundamentos filosóficos que influenciaram a visão de trabalho1 ao
longo do tempo, também é importante que sejam realizadas reflexões sobre a

“O processo de trabalho, como o apresentamos em seus elementos simples e abstratos, é atividade
orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação do natural para satisfazer a necessidades
humanas [...].” (MARX,1985a, p.153)
1

dimensão do trabalho de acordo com sua natureza ontológica, ou seja, é fundamental
pensar que o trabalho está vinculado diretamente com a sistemática social e cultural.
Ao estabelecermos uma relação de trabalho no seu sentido ontológico, é
impossível não compará-lo com a finalidade do trabalho no âmbito da sociedade atual,
onde o sentido do trabalho se reduz à visão de emprego, à necessidade frequente de
enfrentamento de condições subumanas e lutas constantes pelo mínimo de dignidade
e de preservação do direito dos cidadãos. Seguindo a lógica de mercado, torna-se
mais cômodo promover uma educação voltada especificamente às demandas
econômicas, restringindo os estudantes de uma formação crítica e social. A
concepção neoliberal1 - característica da sociedade contemporânea e da proposta
oficial de governos anteriores a 2002 - fundamentava-se em uma visão de trabalho
contrária ao ideário do trabalho como princípio educativo e se apoiava em uma
perspectiva movida pelo individualismo e pela competitividade. Tal concepção,
juntamente com a submissão aos interesses capitalistas, contribuiu para o processo
de privatização de grande parte do patrimônio nacional, bem como para o
sucateamento das universidades públicas e instituições federais de educação
profissional e tecnológica a ponto de quase impedir seu funcionamento (PACHECO,
2011).
A partir do início do século XXI, as diretrizes políticas de governo passaram a
assumir a educação como ações sociais e emancipatórias, ou seja, como um direito
populacional e fator de transformação social, destacando a importância de uma visão
diretamente voltada ao desenvolvimento de vida dos cidadãos até então excluídos
desse direito e, também, da região em que vivem. A formação dos trabalhadores
ganhou relevo, bem como a perspectiva do trabalho com princípio educativo, que
envolve a construção de uma escola única, de cultura geral humanística, formativa e
que equilibre o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente com o
desenvolvimento das capacidades do trabalho intelectual, ou seja, formando o
cidadão na sua integralidade, de modo que possa interagir com o mundo em que vive
de forma crítica e consciente (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). É justamente
partindo dessa visão, que se iniciou a expansão da rede federal de ensino, na qual se
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Intervenção internacional do Fundo Monetário Internacional (FMI), de Organismos Internacionais e,
do Banco Mundial, que ditam regras sobre o funcionamento interno dos países (SOUZA, 2011).

ampliou a oferta de Escolas Federais em estados que ainda não as possuíam,
priorizando as periferias, metrópoles e cidades interioranas, proporcionando assim
que os cidadãos moradores dessas regiões tivessem acesso à educação profissional
e tecnológica, com vistas à diminuição da desigualdade social.
Nessa perspectiva, surgem os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFs), com o objetivo de fortalecer a educação brasileira, baseados em
uma educação humanístico-técnico-científica, comprometidos com a realidade local e
com a construção dos saberes dos cidadãos brasileiros, levando em consideração as
demandas sociais em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Destaca-se que
os Institutos Federais têm como um de seus objetivos, colaborar para o
desenvolvimento local e regional, buscando alternativas para a redução da exclusão
do ensino, a fim de estabelecer mudanças na qualidade de vida dos cidadãos,
proporcionando a estes, espaços educativos voltados à construção de saberes e à
democratização do conhecimento.
Entende-se que ao pensar no desenvolvimento local e regional, por meio da
oferta de cursos direcionados às necessidades do lócus, os cidadãos tendem a se
apropriar dos conhecimentos visando à melhoria de sua própria realidade. Nesse
sentido, os Institutos Federais reafirmam-se como importante instrumento de resgate
da cidadania e de construção de uma sociedade igualitária, por meio da educação
profissional e tecnológica voltada para o domínio intelectual, e não apenas para a
geração de mão de obra especializada. Nesse sentido entende-se que a inclusão
educacional funciona como uma

ferramenta

de

construção

dos saberes,

proporcionando aos indivíduos condições para o domínio dos conhecimentos. No
entanto, no Brasil contemporâneo a oferta de profissionais qualificados nas áreas
tecnológicas é menor do que a demanda, o que demonstra uma carência educacional
nos diferentes setores produtivos.
Na perspectiva de construir indicadores específicos às características dos
Institutos Federais, para que estes não se tornem “mini universidades”, é que esse
estudo alerta para o fato de que os processos de avaliação e de regulação
institucional, definidos pelo SINAES, precisam se utilizar de instrumentos que
atendam às especificidades dos Institutos Federais, pois são estas especificidades
que conferem sua identidade, diferenciando-os das demais instituições de ensino.

O SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (SINAES)
COMO EIXO NORTEADOR DE PRÁTICAS AVALIATIVAS INSTITUCIONAIS
No contexto dos Institutos Federais, a avaliação institucional, em especial a auto
avaliação, faz-se necessário avaliar a realidade interna da instituição, ou seja, avaliar
as próprias estruturas, práticas institucionais e uma gama de processos que envolvam
aspectos inerentes a esses espaços de ensino. Não somente trata-se de satisfazer
unicamente às exigências legais, mas também contribuir com a construção de
indicadores, critérios e instrumentos que, de alguma maneira, abarquem assistências
às singularidades dessas instituições. Segundo LEHFELD et al (2010), a auto
avaliação de uma instituição de ensino não se reduz à simples atribuição de notas ou
conceitos aos diferentes cursos, infraestrutura e atividades de extensão, e muito
menos à definição de um diagnóstico revelado por um número.
Uma instituição de ensino superior desenvolve suas atividades norteada pela
filosofia educacional exposta em sua missão e descrita no seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), na qual resulta de um amplo processo de estudo,
concepções e reflexões. Tendo em vista essas diretrizes e o capital humano, as
instituições de ensino superior configuram-se como instituições complexas e plurais.
Cada membro docente e administrativo é impregnado por uma trajetória histórica de
vivências, dada formação intelectual e cultural, que o torna fonte potencial de
significados atribuíveis aos mais diversos parâmetros que possam ser avaliados
(LEHFELD et al 2010).
DIAS SOBRINHO (2008), contribui com essa ideia ao compreender como
sentido de uma avaliação de uma instituição universitária, não apenas lidar com
variáveis quantificáveis, mas também com situações polissêmicas, incertas e
dinâmicas, em outras palavras, é importante levar em conta as contradições, o
multiculturalismo, os elementos estruturais e conjunturais. Nesse sentido, a avaliação
caracteriza-se como prática social geradora de múltiplos sentidos, de forma a criar
uma atmosfera afim de que a comunidade acadêmica forme coletivamente uma
consciência dos indicadores que estão contribuindo para a construção do presente e
do futuro institucional e daqueles que não estão correspondendo ao pleno andamento
das atividades. Daí a importância de que tais indicadores sejam pensados à luz da
identidade institucional e das percepções dos segmentos que a compõem. É

importante recordar que a avaliação da Educação Superior foi proposta pela Lei no
10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o SINAES.
Esse sistema foi criado para consolidar o processo de avaliação de instituições
de ensino superior com base em cinco princípios: a responsabilidade social com a
qualidade da educação superior, o reconhecimento da diversidade do sistema, o
respeito à identidade, missão e história das instituições, a globalidade institucional e
a decorrente multiplicidade de indicadores, e a continuidade do processo avaliativo
(BRASIL, 2004).
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
A pesquisa está organizada a partir de uma abordagem qualitativa, mas não
desconsidera os dados produzidos quantitativamente o que nos auxilia continuamente
na sistematização dos dados. Para tanto, o trabalho será desenvolvido em duas
etapas. A primeira do estado, está fundamentada na análise documental, já que esta
metodologia nos auxilia na aproximação com o campo, objeto e sujeitos do estudo.
Durante a análise documental, nos apropriamos dos relatórios de auto avaliação
institucional dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, de 5 Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, sendo um de cada região do país, seguindo o critério
da instituição com o maior número de campi (conforme tabela 1).
Tabela 1. Grupo de Instituições selecionadas participantes da pesquisa a partir do
critério elencado de quantidade de campi.

Logo após definirmos as instituições a serem pesquisados em nosso estudo,
começamos a nos debruçar sobre os relatórios das comissões próprias de avaliação
em cada uma das instituições, tal análise se debruçou sobre: a relação entre a auto
avaliação institucional e as práticas gestoras, a partir de categorias como: organização
do instrumento aplicado na auto avaliação institucional (C1), respondentes da
Avaliação Institucional (C2) e Ações com Plano de Desenvolvimento Institucional (C3)

e, levando em consideração a inclusão de aspectos atinentes às especificidades
identitárias dos Institutos Federais. CELLARD (2008) complementa:
[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo
pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em
qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois
não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da atividade
humana em determinadas épocas. Além disso, muito frequentemente, ele
permanece como o único testemunho de atividades particulares ocorridas
num passado recente (CELLARD, 2008: 295).

A pesquisa documental, enquanto método de investigação da realidade social,
não traz uma única concepção filosófica de pesquisa, pode ser utilizada tanto nas
abordagens de natureza positivista como também naquelas de caráter compreensivo,
com enfoque mais crítico. Essa característica toma corpo de acordo com o referencial
teórico que nutre o pensamento do pesquisador, pois não só os documentos
escolhidos, mas a análise deles deve responder às questões da pesquisa, exigindo
do pesquisador uma capacidade reflexiva e criativa não só na forma como
compreende o problema, mas nas relações que consegue estabelecer entre este e
seu contexto, no modo como elabora suas conclusões e como as comunica. Todo
este percurso está marcado pela concepção epistemológica a qual se filia o
investigador.
RESULTADOS
A partir de nossa aproximação das instituições elencadas no desenvolvimento
do estudo, tivemos acesso a alguns documentos que balizam as práticas de auto
avaliação desta nova institucionalidade: os relatório de auto avaliação. Nesse sentido,
buscamos a partir da construção das categorias, entender como os processos de
apropriação da comunidade acadêmica sobre a temática da auto avaliação, é
perceptível a partir do que está preconizado nestes documento. Em termos de
estruturação destes relatórios, os mesmos são construídos pelos diferentes
segmentos que compõem a instituição (docentes, discentes, servidores técnico
administrativos, e representantes da comunidade civil organizada), dessa forma, esse
grupo constitui a Comissão Própria de Avaliação (CPA), representando cada um dos
campi da instituição, esse grupo é escolhido a partir indicação das Sub-comissões
próprias de avaliação (SPA’s), que são as responsáveis pela avaliação institucional

no campo local, nos campi das instituições. Estes por sua vez, são escolhidos por
meio de eleições diretas em cada um dos seus campus, ou seja, as CPA’s,
constituem-se de representações de todos os segmentos da instituições em dos campi
do Instituo Federal junto a Reitoria. As comissões apontaram autonomia de gestão e
execução da avaliação institucional, contudo seguindo os critérios estabelecidos pelo
SINAES, como também a articulação com o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI)1. Os questionários aplicados ocorrem, anualmente, no segundo semestre letivo,
em uma plataforma online, na qual sistematiza e emite os resultados.
Após este primeiro contato com os objetos de pesquisa (Dimensão C1), de forma
exploratória, entramos em contato com os instrumentos de produção de dados das
CPA’s e SPA’s. Esse questionário aplicado, se constitui de algumas questões como
(colocar algum exemplo de questão), são aplicados anualmente pelas instituições no
segundo semestre letivo, com o auxílio de plataforma online produzida de forma
independente em cada uma das reitorias , na qual sistematiza e emite os resultados,
ou seja, não há um padrão na formatação desse relatório final, se colocarmos em
perspectiva a elaborações dos mesmos, o que dificulta as análises desse material, já
que alguns parâmetros acabam sendo percebidos em apenas alguns institutos e não
em outros.
Quanto aos respondentes da Avaliação Institucional (Dimensão C2), é
perceptível a escassez de respondentes discentes, em todos os IFs selecionados
(Gráfico 1). A falta do processo de sensibilização da importância do instrumento,
durante o processo de avaliação institucional e o vínculo curto com a instituição de
ensino são as justificativas apontadas nos relatórios das CPA’s dos IFSP e IFMT.
Cabe salientar que, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia por
serem polos científicos-tecnológicos, possuem cursos de nível técnico e tecnólogos
de ensino superior com carga horária mais baixa, comparada as instituições
tradicionais de ensino que ofertam cursos de graduação, dessa forma acreditamos
que os alunos, em alguma medida concebem a instituição como um “meio”, não
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O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI apresenta o planejamento de uma instituição para o
horizonte de tempo de cinco anos. No seu planejamento, deverá redefinir a sua missão, a sua visão e
os seus princípios institucionais A definição de objetivos, metas e estratégias também serão realizadas
nessa etapa do planejamento institucional, assim, o PDI se tornará o documento base para a
elaboração dos planos de ação anuais e para a execução das atividades da Reitoria e dos Câmpus.

estabelecendo vínculos mais profundos, ou melhor, não se apropriando devidamente
do espaço público no qual se inserem. O que justificaria, por exemplo, a pouca adesão
deste segmento nas avaliações das instituições estudadas.
Gráfico 1: Média (relatórios de 2010 a 2013) de respondentes das Avaliações
Institucionais.

As avaliações institucionais se mostraram eficientes na geração de indicadores,
contudo não se mostrou um eficiente instrumento nas ações do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), (Dimensão C3), pois as ações diretivas
contempladas, no que se refere nas articulações pedagógicas de criação de um
observatório de evasão e retenção discente nos Institutos Federais, principalmente
nos cursos de Licenciatura. Outro dado importante incongruente na relação
indicadores - PDI é a capacitação de dos servidores visando à eficiência, eficácia e
qualidade dos serviços prestados à sociedade em consonância com as Diretrizes
Nacionais da Política de Desenvolvimento de Pessoal e os interesses institucionais.
Além disso, outros aspectos importantes observados no relatório de avaliação
institucional, elaborado pelas CPA’s, apontem a necessidade de ações de políticas
para pesquisa, pós-graduação, extensão, incluindo os procedimentos para estímulo à
produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, monitorias e demais modalidades, como
apoio didático. A responsabilidade social da instituição torna-se, pois a inclusão de
programas de auxílios de permanência discentes, considerada especialmente no que
se refere à sua contribuição em relação à inclusão social,
Acreditamos que estas questões de alguma forma passam através dos
processos de gestão educacional desenvolvidos no interior dessas instituições, já que
a avaliação institucional seria uma das mais importantes ferramentas a serem

utilizadas pela gestão, pois ela possibilita uma resposta da comunidade acadêmica
sobre como a mesma percebe os processos de gestão na instituição, impressões
estas que são fundamentais para que o gestor consiga fazer as adequações e ajustes
necessários as seu PDI, de forma a fazer cumprir os objetivos da instituição de ensino.
AMARAL (2013), em seu estudo sobre as práticas de gestão educacional no
Institutos Federais1, analisa a dimensão da avaliação institucional e como o gestor
dessa nova institucionalidade (IF’s) a compreende como ferramenta para o
desenvolvimento da sua gestão:
Gráfico 2: Respostas dos Gestores IF’s no que se referentes ao reconhecimento das
Avaliações Institucionais como importante ferramenta nos campi dos IF’s.

Gráfico 3: Respostas dos Gestores dos IF’s no que se referentes à sua percepção
sobre a avaliação institucional do contexto dos institutos federais.

A partir dos dados trazidos pelo estudo de AMARAL (2011), podemos
compreender que por mais que os gestores percebam a importância da avaliação
institucional como ferramenta de gestão, acabam por traduzi-las superficialmente, não
aproveitando todo o potencial que possui, mas em linhas gerais, os gestões acabam
por compreendê-la com diagnóstica, mostrando as fragilidades do plano de gestão e
na perspectiva de fiscalizadora dos processos, possibilitando ajustes e adequações
das inconsistências percebidas pela comunidade acadêmica.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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Ver mais em: AMARAL, J. C. S. R. do. Relatório Final Técnico-Científico: A prática de gestão
educacional na perspectiva dos Institutos Federais (Brasil) e dos Institutos Politécnicos
(Portugal): um estudo comparativo em tempos de redefinições do papel do estado e da
educação. Agência Fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul
(FAPERGS), Ano 2013.

Os resultados desta pesquisa apontam um descompasso no processo de
avaliação institucional, ou seja, os IFs possuem autonomia na aplicação e formulação
dos instrumentos, porém as distinções dos relatórios, tanto na organização e quanto
na formulação dos questionários apresentados em relatórios das Comissões Próprias
de Avaliação (CPA), dificultam a articulação e o efeito das ações gestoras entre os IFs
do Brasil, não executando, portanto, o processo sistemático de prestação de contas à
sociedade, isso significa acompanhar metodicamente as ações, a fim de verificar se
as funções e prioridades determinadas coletivamente estão sendo realizadas e
atendidas. Esse pesquisa se baseia no princípio de que uma instituição que se
proponha a viver um processo de Auto Avaliação Institucional consequente precisa
planejar as etapas deste processo (preparação; elaboração do projeto; organização
do processo; condução do processo; resultados e informes; validação; plano de ações
e tomada de decisões em uma lógica permanente) e estabelecer uma articulação
intensa e direta com as equipes gestoras.
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DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: O
QUE EVIDENCIAM AS POLITICAS DE AMPLIAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL PARA 9 ANOS?
Jucilene Hundertmarck1
Andressa Wiedenhoft Marafiga2
Juliana Goelzer3
Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior.
RESUMO
Este trabalho foi constituído a partir do recorte de uma pesquisa realizada para o curso de
Especialização em Gestão Educacional. Olhando para diferentes momentos do desenvolvimento
profissional, como o estágio no final da faculdade e o princípio da atuação profissional, surgiram
indagações acerca da transição vivenciada pelas crianças da Educação Infantil para o 1º ano do Ensino
Fundamental. Assim, inicialmente apresentamos como o trabalho foi organizado em seu âmbito maior,
com alguns indicativos das constatações de cada etapa do mesmo, dentre elas o Estado da Arte acerca
da referida temática, a partir de uma pesquisa nos anais da ANPED, de 2007 a 2013 e o
desenvolvimento da pesquisa em uma escola privada do município de Santa Maria/RS com o objetivo
de pesquisar como as crianças e os professores de uma escola particular do município de Santa Maria
verbalizam/manifestam suas vivências, em especial com relação à afetividade, no processo de
transição da Educação Infantil para o 1º ano do Ensino Fundamental. A ênfase deste artigo se volta
para uma das ações pensadas na busca do objetivo, que foi o estudo das leis implementadas para a
ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos. Outras ações desenvolvidas foram a escuta das
crianças, em 2014, ano em que elas estavam frequentando a Educação Infantil, e em 2015, com as
mesmas crianças no 1º ano do Ensino Fundamental e dos professores atuantes nos diferentes níveis,
acerca do trabalho pedagógico desenvolvido. Essas ações não serão evidenciadas de forma detalhada
neste artigo, tendo em vista a abrangência de dados em questão e a ênfase anteriormente mencionada.
O estudo evidenciou a riqueza da participação das crianças, sendo possível destacar os desafios deste
momento, dentre eles a necessidade de considerar as orientações da normativa nacional sobre a
transição, independentemente da divergência de interesses estabelecidos entre escola, família e
crianças.
Palavras-chave: Transição. Educação Infantil. 1º ano do nsino Fundamental. Políticas Públicas.

APRESENTANDO A PESQUISA
Este estudo visa apresentar parte de uma pesquisa realizada para o curso de
especialização em Gestão Educacional. A escolha da problemática se justifica, sendo
em vista meu4 sentimento ao sair da experiência do estágio no 1º ano do Ensino
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Ainda que algumas palavras apareçam no singular, tendo em vista a justificativa de surgimento da
temática, a partir de um interesse pessoal, salientamos que a pesquisa foi se constituindo por meio de

Fundamental para conhecer e acompanhar a realidade da Educação Infantil durante
um ano, já como monitora em uma escola. Esse novo período suscitou muitas
inquietações, trazendo à tona o interesse pela temática da transição da Educação
Infantil para o 1º ano do Ensino Fundamental. No período do estágio vivenciei
experiências muito diferentes das que tenho tido desde fevereiro de 2014, quando
passei a atuar inicialmente como monitora e, um ano depois, como professora regente
na Educação Infantil.
Durante a graduação fui bolsista nos quatros anos e, nesse período,
minhas atuações estiveram voltadas, em sua grande parte, para o 1º e 2º anos do
Ensino Fundamental; assim, desde 2014 o que mais tem suscitado meu interesse de
pesquisa é o modo como as crianças vivenciam essa transição, tendo em vista as
tantas mudanças que ocorrem de uma etapa para a outra.
Enquanto estagiária do 1º ano percebia a preocupação dos pais com a
alfabetização. Lembro que um dia a mãe de uma das crianças da turma foi até a escola
para solicitar o material da aula para seu filho que não pode estar presente naquela
tarde; então entreguei a ela duas folhas, uma que era tarefa do dia, pois era prática
da professora solicitar tema todos os dias, e a outra que havia sido realizada na aula.
A mãe olhou para mim e questionou: “Só isso professora?”. Então comentei com ela
sobre o fato de que as crianças aprendem de formas diversificadas e principalmente
com propostas que não envolvem “folhinhas”, atividades prontas. Em contradição a
ela, as crianças me relataram no final da tarde que a aula havia sido ótima, que
adoraram. Assim, questionamos: o que é importante para as crianças? O que as torna
felizes na escola?
Esse é apenas um relato das várias situações nas quais percebemos o modo
como as crianças são levadas a compreender a escola. Entendemos que durante a
Educação Infantil as crianças são bem mais vistas e escutadas como crianças, e não
somente como “alunos”, mas com o passar dos anos muitos obstáculos vão surgindo
e dificultando esse processo de escuta, tendo em vista os diversos interesses da
escola, do professor e da própria família que, de algum modo, passam a interferir na
prática pedagógica.

reflexões em um grupo maior considerando os sentidos atribuídos por cada um, assim a predominância
do texto se da no plural.

Nesse sentido, diante de tais inquietações relacionadas a esse período de
transição, o objetivo central da monografia foi compreender como as crianças de uma
escola particular do município de Santa Maria verbalizam/manifestam suas vivências,
em especial com relação à afetividade, no processo de transição da Educação Infantil
para o 1º ano do Ensino Fundamental.
A opção por uma escola da rede particular se deu pelo fato de ter sido o
local de minha primeira experiência efetiva na Educação Infantil e, ao mesmo
tempo, o local que suscitou o interesse por esta temática de pesquisa. Outro
motivo foi a aproximação que já havia estabelecido com as crianças, alguns dos
sujeitos de pesquisa, o que acredito ter possibilitado um diálogo mais aberto.
Tendo escolhido a temática da pesquisa (ou ela me escolhido?), justificado
e definido o objetivo, era chegada a hora de escolher e adentrar o caminho
metodológico que tornaria a investigação possível.
Tendo em vista a necessidade de maiores compreensões acerca da
realidade atual, partimos de uma pesquisa acerca das publicações na temática
da transição da Educação Infantil para o 1º ano do Ensino Fundamental nos
anais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em EducaçãoANPED, nos grupos de trabalho 7 - Educação de crianças de 0 a 6 anos - e 10 Alfabetização, leitura e escrita - dos últimos sete eventos, abrangendo o período
entre os anos de 2007 e 2013.
Algumas das observações possibilitadas a partir do Estado da Arte foram
as rotinas rígidas, a ausência da brincadeira, a pouca afetividade na relação
professor/aluno e a predominância de atividades voltadas para a aquisição do
código, o que evidencia a necessidade de integração entre a Educação Infantil
e o Ensino Fundamental. Tendo sido evidenciados estes desafios, destaca-se a
importância de novos estudos e pesquisas que não somente apresentem as
dificuldades, mas que visem a busca de alternativas para que seja possível a
consolidação deste momento como transição e não como ruptura.
Mais

tarde,

buscamos

suporte

nas

leis/políticas

educacionais

implementadas no Brasil e que constituem normativas nacionais, as quais
resultaram em repercussões na área da educação, de forma mais específica no
contexto da Educação Básica.

Os documentos estudados tiveram em vista o cenário de leis que aos poucos
foram estabelecendo a ampliação da duração do ensino até chegarmos a Lei nº
11.274, de 6 de fevereiro de 2006, a saber: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
– Lei nº 4.024/1961; o acordo de Punta Del Este e Santiago; a versão seguinte da LDB
- Lei nº 5.692/1971, bem como sua promulgação mais recente, a Lei nº 9.394/1996 e
a promulgação da meta 2 do Ensino Fundamental pela Lei nº 10.172/2001, do Plano
Nacional de Educação/PNE.
O estudo desses documentos possibilitou-nos visualizar a preocupação
historicamente estabelecida em relação a ampliação da duração do Ensino
Fundamental, bem como pensar sobre as demandas e desafios resultantes dela. Vale
destacar que a ênfase neste artigo será para esta parte do estudo, tendo em vista
uma reflexão sobre o que pode ser evidenciado nas políticas acima mencionadas,
pensando na ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos.
Após o estudo destes documentos, conhecemos e refletimos acerca de outro
documento de grande importância para a pesquisa, a saber, a Proposta Pedagógica
da Escola, tendo em vista o contexto específico dessa escola da rede privada da
cidade de Santa Maria com atendimento ao público da Educação Infantil, bem como
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O enfoque da pesquisa nesse documento
foi o trabalho pedagógico que é desenvolvido na Educação Infantil e no 1º ano do
Ensino Fundamental, e também com relação ao processo de transição entre as duas
etapas.
Assim, por se tratar de um estudo realizado em uma realidade específica, essa
pesquisa foi definida como um Estudo de Caso. Ventura (2007, p. 384) assim define
esse tipo de pesquisa:
[...] o Estudo de Caso como modalidade de pesquisa é entendido como uma
metodologia ou como a escolha de um objeto de estudo definido pelo
interesse em casos individuais. Visa à investigação de um caso específico,
bem delimitado, contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar
uma busca circunstanciada de informações.

Priorizando a abordagem qualitativa, salientamos a importância da interpretação
dos dados obtidos no contexto da escola, bem como a busca por novas respostas e
reflexões, tendo em vista a revelação dos diferentes pontos de vista sobre o processo
de transição da Educação Infantil para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Um dos desafios apresentados para a escola após este estudo foi a
inclusão sobre a transição nos documentos, já que o Projeto Pedagógico e o
Regimento escolar não mencionam a transição da Educação Infantil para o 1º
ano de maneira direta, sendo possível perceber a ênfase inicial pela formação
integral da criança e, mais tarde, com foco para a alfabetização e a solidificação
dos conteúdos básicos, até chegar na diversificação e especificidade dos
conteúdos.
Para complementar as constatações analisadas na Proposta Pedagógica,
aplicamos um questionário com os professores da Educação Infantil e das
turmas de 1º ano acerca do trabalho pedagógico que realizam na Educação
Infantil e no 1º ano, e como compreendem esse período de transição.
Este recurso também possibilitou refletir sobre os desafios apresentados à
gestão da escola, evidenciando a existência de rupturas que marcam a saída da
criança da Educação Infantil para o 1ºano. Essas rupturas se apresentam
principalmente na organização da sala, no tempo para realização do lanche, do
recreio e das brincadeiras, bem como no número de crianças por turma que
aumenta no 1º ano, limitando o contato do professor com as crianças.
Após, foi realizada uma das etapas de maior relevância do estudo, de
observação e escuta das crianças. Nesse sentido, compreendemos que
observá-las e escutá-las com sensibilidade, ouvir o que elas tinham a nos dizer
sobre o assunto, no qual elas estão diretamente envolvidas, seria fundamental
para que buscássemos respostas que fossem de fato significativas e que nos
possibilitassem encontrar os desafios e as possibilidades da gestão da escola
nesse processo onde elas são as maiores interessadas.
Nosso objetivo, nesse momento da pesquisa, foi pesquisar que tempos,
espaços e atividades são organizativas do trabalho pedagógico na Educação
Infantil e no 1º ano do Ensino Fundamental e qual a importância das relações
afetivas no processo educativo vivenciado pela criança em ambos os momentos.
Lüdke e André (1986, p. 26) salientam, no que se refere à relevância da
observação em uma pesquisa
[...] a observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador
com o fenômeno pesquisado, o que apresenta uma série de vantagens. Em

primeiro lugar, a experiência direta é sem dúvida o melhor teste de verificação
da ocorrência de um determinado fenômeno.

Quando falamos em pesquisar com crianças, uma das maiores dificuldades
para a coleta de informações é esse contato pessoal, a criação de vínculos que levem
a criança a manifestar seus sentimentos, o que exige confiança e, por isso mesmo,
demora a ser construído. Essa construção precisou ser estabelecida através do
diálogo, diálogo este que permite a compreensão e/ou o entendimento dos fatos e que
só se torna possível através do estabelecimento de uma relação afetiva e amorosa,
baseada no respeito ao outro. Para Freire (1983, p. 94), o diálogo é uma forma de
amorosidade: “Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo”.
Nesse sentido, acredito que o fato de estar inserida nesse contexto (como
monitora da Educação Infantil) foi um privilégio que me deixou um passo à frente na
pesquisa, pois as crianças me conheciam muito bem, e esse foi um dos motivos de
minha escolha pela instituição em questão. Ao mesmo tempo, pesquisar neste local
tornou-se um desafio por implicar um “olhar de fora”, já que, obviamente, o objetivo
de minha atuação como monitora não foi o mesmo de minha atuação como
pesquisadora.
Assim, a escuta das vozes das crianças foi primordial no desenvolvimento do
estudo. Sobre a escola como um espaço de escuta, para Goelzer et al (2015, p.55)
As crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos, ao chegarem à escola,
trazem consigo suas histórias e uma bagagem de conhecimentos que deve
ser levada em consideração, servir de base para a prática educativa, e por
isso há a necessidade de um trabalho com e não para eles. Nesse processo,
a humildade para escutar o outro e reconhecer suas vivências e seus
conhecimentos tão diversos como fundamentais no processo educativo é
essencial.

Para o momento de diálogo com as crianças – que foi realizado com a turma de
Educação Infantil e, no ano seguinte, com a mesma turma já no 1º ano - nosso
planejamento inicial previa levar fotos do meu tempo de criança e de escola, e alguns
materiais que eu ainda tivesse guardado desse tempo, os quais serviriam de
dispositivo para iniciar o diálogo. Também havíamos pensado em construir um quadro

de rotina, com as duas turmas1, com as atividades que eles costumavam realizar
na escola e, dentre estas, as que eles mais gostavam.
Mas como somos surpreendidas pelas crianças a todo momento, no dia do
diálogo, as fotos e demais materiais que levei pouco chamaram a atenção deles. Eles
estavam realmente interessados em uma boneca que uma colega havia levado para
a escola naquele dia. Isso fez com que eu utilizasse a boneca para construir o diálogo
interativo com a turma. Assim, a boneca foi fazendo questionamentos a eles sobre
como era a escola, sobre como eles se sentiam nela e o que ali gostavam e não
gostavam de fazer. Após o diálogo, as crianças foram desafiadas a desenhar o
que mais gostavam de fazer na escola; assim, nosso quadro de rotina também
foi substituído pelos desenhos porque no momento as crianças pediram para
desenhar.
O diálogo com as crianças na Educação Infantil aconteceu em dezembro
de 2014, e com as crianças no 1º ano do Ensino Fundamental, em dezembro de
2015. O diálogo foi realizado com as mesmas crianças (em sua maioria) e
optamos por realizá-lo no mesmo período – no final do ano – porque nesse
momento as vivências delas naquela turma e na etapa já são bem maiores.
Para o diálogo com as crianças no 1º ano, levamos os desenhos que elas
haviam produzido no ano anterior. O diálogo foi ampliado e, a partir dos
desenhos, as crianças novamente comentaram sobre o que gostam na escola,
citando também aquilo que não gostam e o que gostariam que fosse diferente.
Depois de analisar os documentos e de escutar os professores e as
crianças, de forma cuidadosa procuramos fazer uma análise desse conjunto de
dados, apontando para os desafios e as possibilidades postas à gestão da escola
no processo de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental
vivenciado na escola.
As crianças demonstraram a importância que atribuem a afetividade nos
dois momentos. Os professores destacam que conforme as crianças vão
avançando de ano a dificuldade de estar perto e de poder ouvi-las vai
aumentando, tendo em vista a diversidade de demandas que vão surgindo, mas
1

Ainda que parte do grupo fosse a mesma, porém em dois momentos históricos diferentes, fizemos a
opção por chamar de duas turmas pelo fato de o grupo ter variado um pouco de um ano para outro,
com a saída de algumas crianças e chegada de outras.

salientam a importância das relações afetivas no processo educativo vivenciado pela
criança na Educação Infantil e no 1º ano do Ensino Fundamental. Acrescentam ainda
que essa afetividade precisa ser baseada no respeito e na confiança e não na
permissividade.
Gostaríamos

de

evidenciar

neste

trabalho

todas

as

etapas

acima

mencionadas de forma mais especifica, no entanto, tratando-se de um artigo, optamos
por trazer um recorte com ênfase para a historicidade das políticas, tendo em vista a
ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos, momento fundamental para
compreender como essa ampliação foi sendo pensada e constituída ao longo do
tempo.
AMPLIAÇÃO

DO

ENSINO

FUNDAMENTAL

PARA 9

ANOS:

ALGUMAS

EVIDÊNCIAS HISTÓRICAS
Com o intuito de continuar estabelecendo compreensões acerca da realidade
atual, nesta parte do estudo procuramos estudar como as leis e os gestores preveem
a transição da Educação Infantil para o 1º ano do Ensino Fundamental, com ênfase
para a Lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006, que estabelece a ampliação do Ensino
Fundamental para 9 anos.
A legislação educacional de nosso país passa por um cenário de leis que aos
poucos vão estabelecendo a ampliação da duração do ensino. Na primeira Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 4.024, publicada em 20 de dezembro
de 1961, é definido que o ensino primário seja ministrado por, no mínimo, quatro séries
anuais. Mais tarde, em 1970, o acordo de Punta Del Este e Santiago assume o
compromisso de estender para seis anos a duração do Ensino Fundamental. Na
versão seguinte da LDB - Lei nº 5.692/1971 houve a extensão dessa obrigatoriedade
para oito anos, e a promulgação mais recente dessa mesma Lei, a Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, sugere a progressiva extensão da obrigatoriedade do ensino.
Essa promulgação tornou-se a meta 2 (do Ensino Fundamental) da Lei nº
10.172, de 9 de janeiro de 2001, no Plano Nacional de Educação/PNE, e com a Lei nº
11.114, de 16 de maio de 2005 a matrícula das crianças de seis anos de idade no
Ensino Fundamental torna-se obrigatória, abrindo as portas para a Lei nº 11.274, que

em 6 de fevereiro de 2006 amplia o Ensino Fundamental para nove anos de duração,
estabelecendo o prazo de implantação pelos sistemas até o ano de 2010.
O quadro abaixo permite observar melhor o percurso das leis citadas
anteriormente, bem como as definições propostas pelas mesmas:
Tabela 3 – Fundamentação legal para a ampliação do Ensino Fundamental
Fundamentação legal para a ampliação do Ensino Fundamental
LEI

DATA

DEFINIÇÃO

LDB nº 4.024

20 de dezembro de 1961

4 anos de Ensino Fundamental

1970

6 anos para o Ensino Fundamental, até 1970.

Acordo Punta del
Leste e Santiago

Obrigatoriedade do Ensino Fundamental de

LDB nº 5.692

11 de agosto de 1971

LDB nº 9.394

20 de dezembro de 1996

Sugere a progressiva extensão da
obrigatoriedade

9 de janeiro de 2001

Ensino Fundamental de nove anos torna-se
meta do PNE.

PNE – Lei nº 10.
172
Lei nº 11.114

16 de maio de 2005

Lei nº 11.274

6 de fevereiro de 2006

oito anos.

Torna obrigatória a matrícula das crianças de
seis anos de idade no Ensino Fundamental.
Amplia o Ensino Fundamental para nove anos
e estabelece prazo de implantação até 2010.

Fonte: arquivo pessoal da autora

Nesse longo percurso de leis para se chegar até a ampliação do Ensino
Fundamental para 9 anos com a Lei nº 11.274/2006, é possível perceber que essa
ampliação do ensino tem sido almejada há bastante tempo. Assim, nesse período a
preocupação central foi a universalização do acesso e a ampliação da duração do
Ensino Fundamental.
No documento das orientações para inclusão da criança de 6 anos de idade, esta
posto que:
Este governo, ao reafirmar a urgência da construção de uma escola inclusiva,
cidadã, solidária e de qualidade social para todas as crianças, adolescentes
e jovens brasileiros, assume, cada vez mais, o compromisso com a
implementação de políticas indutoras de transformações significativas na
estrutura da escola, na reorganização dos tempos e dos espaços escolares,
nas formas de ensinar, aprender, avaliar, organizar e desenvolver o currículo,
e trabalhar com o conhecimento, respeitando as singularidades do
desenvolvimento humano (BRASIL, p.5, 2007).

Assim, a ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos surge a partir de
necessidades e indicativos de ordens diferenciadas, dentre eles, a inserção de um

maior número de crianças pertencentes às classes populares, tendo em vista que a
maioria das crianças dessa faixa etária já inseridas no sistema educacional, advinham
das classes média e alta. Essa questão ganha um destaque ainda maior considerando
os dados do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no censo
demográfico 2000, que demonstraram a presença de 81,7% das crianças de seis anos
já na escola.
Junto a isso, considera-se o fato, apontado no documento das orientações para
inclusão da criança de 6 anos de idade, que o desempenho das crianças que
ingressam na escola aos seis anos é mais positivo em relação aos que ingressam
somente com sete; além disso, os resultados do Sistema de Avaliação da Educação
Básica- SAEB, do ano de 2003, apontam melhores médias de proficiência em leitura
de crianças que frequentaram a pré-escola.
No entanto, essas orientações destacam algo de grande importância:
Ressalte-se que o ingresso dessas crianças no ensino fundamental não pode
constituir uma medida meramente administrativa. É preciso atenção ao
processo de desenvolvimento e aprendizagem delas, o que implica
conhecimento e respeito às suas características etárias, sociais, psicológicas
e cognitivas (BRASIL, p.6, 2007).

Essa afirmação vai em direção à preocupação central desta pesquisa: a
transição da Educação Infantil para o 1º ano do Ensino Fundamental. Esta temática
não apresenta a mesma insistência histórica na fundamentação legal como teve a
questão da duração do Ensino Fundamental.
Na Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes
Curriculares para Educação Infantil, no art. 11 está muito clara a orientação no que se
refere à transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental:
Art. 11. Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve
prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e
desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem
antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental.

Nesse sentido, a orientação deixa clara a necessidade de que a proposta
pedagógica seja capaz de dar uma continuidade ao processo, “sem antecipação de
conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental” o que, a meu ver, evitaria
tantas rupturas no momento da transição.

O Conselho Nacional de Educação - CNE - tratando das Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, conforme as orientações do
parecer CNE/CEB nº 11/2010 afirma que
Os sistemas de ensino e as escolas não poderão apenas adaptar seu
currículo à nova realidade, pois não se trata de incorporar, no primeiro ano
de escolaridade, o currículo da Pré-Escola, nem de trabalhar com as crianças
de 6 (seis) anos os conteúdos que eram desenvolvidos com as crianças de 7
(sete) anos. Trata-se, portanto, de criar um novo currículo e de um novo
projeto político-pedagógico para o Ensino Fundamental que abranja os 9
anos de escolarização, incluindo as crianças de 6 anos.

Assim, deve haver um cuidado no que se refere aos diferentes níveis, tendo em
vista uma transição na qual as crianças não deixem de ser vistas em suas
especificidades, enquanto crianças que têm o direito de brincar, de imaginar, de criar,
de explorar, passando a ser consideradas apenas como alunos, afinal, não podemos
percebê-las ora enquanto alunos, ora enquanto crianças, uma vez que com seis ou
sete anos, as crianças são crianças e precisam ter seus direitos garantidos.
Conforme as orientações do Ministério da Educação para a inclusão da criança
de seis anos de idade no Ensino Fundamental,
[...] é preciso que haja [...] a reorganização das propostas pedagógicas das
secretarias de educação e dos projetos pedagógicos das escolas, de modo
que assegurem o pleno desenvolvimento das crianças em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual, social e cognitivo, tendo em vista alcançar os
objetivos do ensino fundamental, sem restringir a aprendizagem das crianças
de seis anos de idade à exclusividade da alfabetização no primeiro ano do
ensino fundamental de nove anos, mas sim ampliando as possibilidades de
aprendizagem (BRASIL, 2007, p.9).

Quando falamos em considerar a criança nas suas diferentes dimensões e em
ampliar suas possibilidades de aprendizagem, precisamos estar atentos ao fato de
que, muitas vezes, temos dificuldade em considerar, valorizar e permitir o crescimento
e o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos. Os períodos de transição
são provas disso, pois, por que afinal são tão impactantes e bem definidos? Não seria
pela ruptura gerada pelas grandes mudanças, transformações e desafios de um ano
para o outro? Conseguimos atender as necessidades das crianças e garantir a elas
as melhores experiências? O que nos é prioritário?
A frase “ampliar as possibilidades de aprendizagem” revela por si só o que os
documentos também apontam com relação ao papel do 1º ano do Ensino
Fundamental: não é antecipar conteúdos, mas ampliar as experiências e

aprendizagens que as crianças vão conquistando desde a Educação Infantil no que
se refere às diferentes linguagens.
[...] o planejamento e o acompanhamento pelos adultos que atuam na
educação infantil e no ensino fundamental devem levar em conta a
singularidade das ações infantis e o direito à brincadeira, à produção cultural,
na educação infantil e no ensino fundamental. Isso significa que as crianças
devem ser atendidas nas suas necessidades (a de aprender e a de brincar)
e que tanto na educação Infantil quanto no ensino fundamental sejamos
capazes de ver, entender e lidar com as crianças como crianças e não só
como alunos (KRAMER, 2006, p.810).

Percebemos certa fragilidade em trabalhar com a sociabilidade, afinal, o conflito
se faz presente quando pensamos na interação entre pessoas e, nesse sentido, existe
a necessidade, sempre, de diálogo e autoridade. Pais, professores e responsáveis
não podem abrir mão de sua autoridade – que é bem diferente de autoritarismo, como
nos lembra Freire (2005) – e devem estabelecer regras e construir acordos, pois a
criança é capaz de compreendê-los, bem como de perceber quando se trata de muita
permissividade.
Os adultos significativos para a vida das crianças (pais, avós, professores,
entre outros) possuem o compromisso de auxiliá-las a ter acesso ao conjunto
de regras sociais e morais que norteiam o agir das pessoas, mas, também, e
de fundamental importância, ajudam-nas a compreender o conteúdo, o
sentido das regras e a importância de usá-las como princípio de vida
(TREVISOL, 1993, p.95).

Ajudar a compreender não significa entregar as regras prontas para as crianças,
mas sim construir com elas e ajudá-las a entender porque existem e são importantes,
de modo democrático, não coercitivo ou autoritário. Mas o que acontece, muitas
vezes, é a omissão das situações pelo medo de resolvê-las junto com a criança, tendo
em vista que acostumamo-nos a não esclarecer o porquê do não.
Em situações como essa, o diálogo se apresenta como a melhor possibilidade.
De acordo com Freire e Shor (1986, p.123),
O diálogo é o momento em que os humanos se encontram para refletir sobre
sua realidade tal como a fazem e re-fazem. Outra coisa: na medida em que
somos seres comunicativos, que nos comunicamos uns com os outros
enquanto nos tornamos mais capazes de transformar nossa realidade, somos
capazes de saber e saber que sabemos, que é algo mais do que só saber.
[...] nós seres humanos sabemos que sabemos e, sabemos também que não
sabemos. Através do diálogo, refletindo junto sobre o que sabemos e não
sabemos, podemos, a seguir, atuar criticamente para transformar a realidade.

Pensando na importância do diálogo para a criança – e para todas as pessoas,
este pode tornar possível compreender o porquê das solicitações ou restrições das
pessoas com quem convive, atendendo-as porque as compreendeu e não
simplesmente por medo ou obrigação.
Nesse sentido, ao pensar em currículo na Educação Infantil, é importante
lembrar que
Considerar a criança como sujeito é levar em conta, nas relações que com
ela estabelecemos, que ela tem desejos, ideias, opiniões, capacidade de
decidir, de criar, de inventar, que se manifestam, desde cedo, nos seus
movimentos, nas suas expressões, no seu olhar, nas suas vocalizações, na
sua fala. É considerar, portanto, que essas relações não devem ser
unilaterais - do adulto para a criança -, mas relações dialógicas - entre adulto
e criança -, possibilitando a constituição da subjetividade da criança como
também contribuindo na contínua constituição do adulto como sujeito (FARIA
E SALLES, 2012, p.44).

Compreender o mundo através de decisões e acordos coletivos envolve uma
diversidade de histórias e culturas, conforme o meio social em que a criança vive;
precisamos compreender esses sujeitos sociais para enriquecer as vivências que
acontecem na escola, tentando aumentar o encantamento desta para os
educandos(as).
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
As leis que dizem respeito a trajetória de ampliação do Ensino Fundamental
para 9 anos, especialmente com relação ao processo de transição entre as duas
etapas evidenciam a possibilidade de acontecimento de uma transição que
assuma de fato o aspecto de transição e não de ruptura, destacando o processo
que deve ir acontecendo de forma natural e preocupada com o desenvolvimento
integral da criança. As leis permitem isso.
No entanto, constituem-se como limites as divergentes necessidades dos
sujeitos, de modo que as crianças querem ser crianças; as famílias, em grande
parte, querem torná-las crianças alfabetizadas e a escola recebe o desafio de
buscar possibilidades para integrar tantas demandas, o que é uma missão
bastante complexa.
Independentemente dessa divergência de interesses estabelecidos entre
escola, família e crianças, entendemos que não podemos abrir mão da voz das

crianças e do que apontam as orientações da normativa nacional sobre a transição da
Educação Infantil para o 1º ano do Ensino Fundamental, bem como das diretrizes que
orientam o trabalho em ambas etapas.
Pesquisando os tempos, espaços e atividades organizativas do trabalho
pedagógico desenvolvido no Colégio, bem como olhando para a Proposta Pedagógica
da instituição são evidenciadas particularidades do trabalho pedagógico que é
desenvolvido na Educação Infantil e no 1º ano do Ensino Fundamental, no entanto, o
PPP não menciona de forma especifica o processo de transição entre as duas etapas,
o que se constitui como um desafio para o Colégio e como possibilidade de
contribuição da pesquisa neste espaço.
A pesquisa evidencia o quanto ainda precisamos estudar e discutir dentro das
escolas, acerca do processo de transição da Educação Infantil para o 1º ano.
Esperamos que essas novas considerações permitam a reflexão para novas práticas
que se preocupem com a escuta das crianças e do que as faz sentir feliz quando estão
no Colégio.
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O QUE É QUALIDADE NA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA? SOBRE AS
POLÍTICAS PÚBLICAS E DUAS EMEIS DE SANTA MARIA - RS
Andressa Wiedenhoft Marafiga1
Jucilene Hundertmarck 2
Taciana Camera Segat3
Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior.

RESUMO
O que realmente se quer para as nossas crianças no nível da Educação Infantil? Qual qualidade ofertar
a elas? Quais elementos são importantes para realizar um trabalho com qualidade? O que é necessário
que as crianças aprendam? Como e o que avaliar? Quais são os direitos fundamentais das crianças
na Educação Infantil? De que qualidade estamos falando? Muitos são os questionamentos realizados
por nós. Assim, preocupadas com estas inquietações, elencamos o seguinte problema para este
estudo: De que maneira as políticas que tratam de qualidade na Educação Infantil vem sendo
compreendidas e implementadas em duas escolas para a infância no município de Santa Maria - RS?
Para o desenvolvimento da pesquisa, foram selecionadas duas EMEIS (Escola Municipal de Educação
Infantil) do município de Santa Maria – RS, ambas escolheram seus nomes fictícios: EMEI Rosa e EMEI
Amarela. Foram entregues dois questionários para as escolas, um dirigido a equipe diretiva e outro aos
professores. Este era dividido por faixa etária, um para docentes que atuam com a faixa etária de 0 –
3 anos e outro de 4 – 6 anos. Valeu-se também de estudos dos documentos em vigor, Parâmetros
Nacionais de Qualidade para Educação Infantil, volume 1 e 2 (2006); Indicadores da Qualidade na
Educação Infantil (2009), Critérios para um atendimento em creche que respeite os direitos
fundamentais das crianças (2009), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) e
a Resolução CMESM nº 30 (2011). Um aspecto evidenciado na pesquisa, foi o desejo de mudança na
estrutura física das EMEIS. Também, destacamos que o intuito da pesquisa não foi o de comparar as
duas EMEIS, mas sim identificar como as políticas criadas e disponibilizadas estão ou não sendo
articuladas as vivências que acontecem no âmbito escolar.
Palavras-chave: Educação Infantil. Qualidade. Políticas Públicas. Gestão Escolar.

APRESENTANDO A PESQUISA
O presente artigo visa exibir um recorte de uma pesquisa já concluída. A escolha
da problemática surgiu a partir de algumas inquietações referentes ao nível da
Educação Infantil. Diante disso, refletíamos sobre que Educação Infantil realmente se
quer para as nossas crianças? O que é qualidade e qual qualidade ofertar a elas?
Quais elementos são importantes para realizar um trabalho com qualidade? O que é
necessário que as crianças aprendam? Quais são os direitos fundamentais das
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crianças na Educação Infantil? De que qualidade está se falando? Muitos eram e
continuam sendo nossos questionamentos, afinal eles nunca se encerram, mas
continuam permeando nossas práticas. Frente a isso, elencou-se como problemática
a ser pesquisada: De que maneira as políticas que tratam de qualidade na Educação
Infantil vem sendo compreendidas e implementadas em duas escolas para a infância
no município de Santa Maria - RS?
Esta pesquisa caracteriza-se pela abordagem qualitativa, pois observa o
elemento a ser pesquisado, no sentido de analisar e coletar dados para tentar
entendê-los. Assim, tentamos compreender o fenômeno de pesquisa, “de modo a
colocar-se no lugar do outro, tendo em vista que, como seres humanos, temos
condições de exercitar esse entendimento” (MINAYO, 2011, pg. 623). Assim, a
primeira fase consistiu em delimitar a unidade que constituiria o caso a ser
pesquisado. Também se valeu do estudo de documentos em vigor do Ministério da
Educação (MEC), sendo, os Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação
Infantil, volume 1 e 2 (2006); Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009);
Critérios para um atendimento em creche que respeite os direitos fundamentais das
crianças (2009); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) e a
Resolução CMESM nº 30 (2011).
A segunda fase foi à coleta dos dados, como destaca Ventura (2007), geralmente
é feito com vários procedimentos qualitativos e quantitativos. Para essa etapa,
realizou-se a entrega de questionários para os professores e equipe diretiva de duas
EMEIS (Escola Municipal de Educação Infantil) do município de Santa Maria – RS,
escola Rosa e escola Amarela. Optou-se por esse método para dar mais privacidade
aos participantes da pesquisa, já que os mesmos puderam escolher nomes fictícios,
tendo em vista nossa preocupação com a identidade dos sujeitos. A utilização de
questionários tem como vantagens, a segurança das respostas não identificadas; o
tempo e momento favorável para os participantes responderem e menos riscos de
distorções pela não influência do pesquisador.
Diante desses procedimentos ainda caracteriza-se a pesquisa como estudo de
caso, esse método envolve três fases (YIN, 2001): a escolha do referencial a ser
estudado, bem como a seleção do(s) caso(s) a ser pesquisado; a condução do estudo
de caso, com coleta e análise dos dados; a análise dos dados obtidos à luz da teoria,

interpretação dos resultados. O estudo de caso visa compreender o porquê de
determinada situação.
Na etapa da coleta de dados, como descrito acima se optou por um questionário
para a equipe diretiva da escola, onde as seis primeiras questões eram referentes ao
nome fictício da escola, data de fundação, gênero dos sujeitos da equipe escolar,
formação, tempo de carreira e idade. E outro para os professores da Educação Infantil,
sendo esses divididos para professores que atuam com crianças de 0 – 3 anos e para
professores de crianças de 4 – 6 anos, totalizando10 professoras nas duas escolas,
pois algumas não retornaram o questionário.
Algumas informações foram evidenciadas a partir destas perguntas, como por
exemplo, que ambas as EMEIS não contam com vice direção, apenas direção e
supervisão/orientação. Percebeu-se, também, no questionário das professoras, a
predominância do sexo feminino na área da Educação Infantil, o que demonstra que
mesmo na atualidade com um espaço maior para discussões de gênero, ainda
necessitamos explorar essa temática. Essas foram algumas das informações iniciais
observadas a partir dos questionários.
POLÍTICAS PÚBLICAS: PENSANDO A QUALIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA
COMO DIREITO DA CRIANÇA
A área da política pública consolidou-se como um corpo teórico e instrumental
voltado para os conhecimentos produzidos e problemas públicos em diversos campos,
dentre eles, a sociologia, a economia, o direito e a educação. No campo educacional,
foco de nossa pesquisa, “estamos tratando de ideias e de ações. E, sobretudo, de
ações governamentais [...]” (VIEIRA, 2007, p.56). Essas políticas educacionais tratam
de áreas específicas, políticas do ensino superior, políticas de educação infantil, etc.
De acordo com Vieira (2007, p.56) “as políticas educacionais expressam a
multiplicidade e a diversidade da política educacional em um dado momento histórico”.
Destaca-se o campo escolar como espaço propício para a formulação de novas
políticas. As políticas vão traduzindo as intenções do poder público e ao serem
colocadas em práticas se materializam na gestão. (VIEIRA, 2007).
Diante disso, é necessário diferenciar alguns termos, como gestão educacional
e gestão escolar. A gestão educacional abrange um âmbito maior, o de rede e/ou

sistema municipal, estadual ou federal. Já, a gestão escolar refere-se às questões
organizacionais, institucionais da escola, como o financeiro, cultural, pedagógico, etc.
A gestão educacional evidencia que os desafios e dificuldades experimentadas
no processo educacional são globais e abrangentes. A autora Lück (2006, p. 25),
coloca que,
[...] a gestão educacional corresponde à área de atuação responsável por
estabelecer o direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e
dinamizar o modo de ser e de fazer dos sistemas de ensino e das escolas,
para realizar ações conjuntas, associadas e articuladas visando o objetivo
comum da qualidade do ensino e seus resultados.

Portanto, a gestão educacional se constitui como um campo importante, tendo
em vista que é por meio dela que se observa a escola e se interfere sobre questões
globais. Já, a gestão escolar encontra-se na esfera micro, salienta-se que ambas
articulam-se mutuamente.
Acreditamos ser necessário compreender o caráter abrangente da gestão
escolar, englobando direção, secretária da escola, orientação educacional,
coordenação e/ou supervisão pedagógica. E como destaca Lück (2009), segundo o
princípio da gestão democrática, a gestão escolar também inclui a participação ativa
dos docentes e comunidade escolar, de modo a contribuírem para a efetivação da
gestão democrática. Especificamente neste trabalho quando mencionarmos gestão
escolar estaremos nos referindo à equipe diretiva, professores, e a todos os
envolvidos no âmbito da escola.
Para que se tenha um ambiente de qualidade e adequado é importante à
discussão do termo qualidade. Essa palavra pode incitar múltiplas interpretações,
pois, não é algo neutro, mas sim baseado em um conceito de crenças e valores
construídos e reconstruídos ao longo da história da humanidade. Assim, não pode ser
algo sem movimento, parado, mas democrático, flexível, revisto e pensado inúmeras
vezes, de forma contínua e permanente, refletido e contextualizado de acordo a
realidade de cada espaço e momento social. O conceito de qualidade “diz respeito,
principalmente, à definição por meio de especificação de critérios, de um padrão
generalizável em contraposição ao qual um produto pode ser julgado com certeza”
(DAHLBERG, MOSS E PENCE, 2003, p. 127).

No nível da Educação Infantil, o termo qualidade, gera outro campo de atividade,
como relatam Dahlberg, Moss E Pence (2003, p. 134).
[...] o desenvolvimento de padrões e diretrizes de boa prática para várias
formas de provisão de cuidados à primeira infância, que, embora nãoestruturados como medidas ou método de avaliação, na verdade
proporcionam definições de qualidade.

A investigação da qualidade na infância foi constituída pela busca de padrões
objetivos e, pelas discussões nas instituições referente a infância, as crianças, etc.
Portanto, no que tange a Educação Infantil, existem condições mínimas e
objetivas para a garantia do respeito aos direitos das crianças, consequentemente, à
oferta de um atendimento de qualidade. Assim, em busca de uma melhor qualidade
na E.I, algumas políticas foram criadas pelo MEC. Apresentamos a seguir, a política,
bem como seu breve objetivo. Política 1: Volume 1 e 2 dos Parâmetros1 Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil (2006); Objetivo: Estabelecer padrões de
referência orientadores para o sistema educacional no que se refere à organização e
funcionamento das instituições de Educação Infantil; Política 2:

Indicadores2 de

Qualidade na Educação Infantil (2009); Objetivo: Auxiliar as equipes que atuam na
Educação Infantil, juntamente com famílias e pessoas da comunidade, a participar de
processos de autoavaliação da qualidade, que tenham um potencial transformador.
Pretende ser um instrumento que ajude os coletivos, equipes e comunidades. Política
3: Critérios para um atendimento em creche que respeite os direitos fundamentais das
crianças (2009); Objetivo: Atingir, concretamente e objetivamente, um patamar
mínimo de qualidade que respeite a dignidade e os direitos básicos das crianças nas
instituições. Política 4: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(2009); Objetivo: Esta norma tem por objetivo estabelecer as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil a serem observadas na organização de propostas
pedagógicas na educação infantil. Política 5: Resolução CMESM nº 30 (2011);
Objetivo: Esta Resolução objetiva ser um instrumento norteador ao processo de

1

Entende-se por parâmetros a norma, o padrão, ou a variável capaz de modificar, regular, ajustar o
sistema. Parâmetros podem ser definidos como referência, ponto de partida, ponto de chegada ou linha
de fronteira. Os parâmetros são mais amplos e genéricos. (BRASIL, 2006, p. 08).
2 Indicadores presumem a possibilidade de quantificação, servindo, portanto, como instrumento para
aferir o nível de aplicabilidade do parâmetro. Os indicadores são mais específicos e precisos. (BRASIL,
2006, p. 08).

reflexão e [re]significação do papel social e educativo da escola, em especial como
espaço público de cultura viva.
As políticas assim pressupõem ações governamentais, implementadas através
de documentos oficiais. As mesmas vêm prontas do governo para o âmbito escolar,
sem a participação de quem está diariamente nas escolas: professores, diretores,
supervisores, crianças, etc. Entretanto, mesmo sem essa participação direta, é na
escola que essas políticas se efetivam, cabendo aos sujeitos envolvidos neste espaço
a compreensão e entendimento destas políticas.
AS POSSÍVEIS, AS NECESSÁRIAS E AS IMPOSSÍVEIS REESTRUTURAÇÕES
APONTADAS PELAS PESQUISADAS
Nesta parte do estudo nos voltamos para as possíveis reorganizações da
Educação Infantil com intuito que as pesquisadas (professoras1 e equipe diretiva)
destacassem quais mudanças consideram necessárias neste nível para que se tenha
uma melhor qualidade.
Apresentamos a seguir as respostas das equipes diretivas. De acordo com a
EMEI Amarela: “A escola já trabalha numa perspectiva de realizar um trabalho que
faça a diferença. No entanto, a modificação seria no sentido de aumentar o número
de vagas para atendimento de 4 e 5 anos, pela obrigatoriedade”. Conforme a EMEI
Rosa: “O problema das maiorias das escolas de Educação Infantil do nosso município,
elas não foram construídas para a Educação Infantil, mas sim adequadas à realidade
atual. Sugiro uma equipe de multiprofissionais pelo menos uma vez na semana. Salas
amplas, número menor de alunos nas salas. Espaços amplos para os dias de chuva”.
Já, nas respostas das docentes, obteve-se as seguintes mudanças/ (re)
organizações, mencionadas uma única vez: Adesão ao construtivismo; Política de
cobrança para os pais e Reorganização do currículo. Apareceram duas vezes nas
respostas: Investimentos na E.I e Investimento na qualificação profissional. E, três
vezes: Número de alunos por sala de aula. E, quatro vezes: Estrutura física.
Destacamos que as professoras, bem como a equipe diretiva da EMEI Rosa
estão insatisfeitas com a estrutura física da instituição. A professora Lúcia relata: “Um

1

Nesta questão não se obteve respostas de três professoras. Uma docente da EMEI Rosa, e duas da
EMEI Amarela.

dos problemas que nossa escola enfrenta é o espaço físico que não é adequado à
realidade atual”. Isso demonstra a insatisfação com o espaço que dispõem e a
preocupação em melhorar a estrutura para assim ter uma melhor qualidade ao atender
as crianças, entendendo que o espaço precisa ser um facilitador das interações. A
autora Nunes (2006, p. 22), destaca que “a organização do tempo e do espaço, nas
instituições de Educação Infantil, vai denotar o projeto pedagógico ali vivido”. Através
da organização do espaço frequentado pela criança, evidenciamos parte de nossa
compreensão acerca da mesma, demonstramos algumas das atribuições entendidas
como necessidades e direitos da criança.
Diante disso, como a discussão referente ao espaço físico é pensada pelas
políticas? Em diferentes documentos encontram-se pontos destacados referindo-se a
importância de um ambiente aconchegante, equipamentos e materiais adequados e
espaços amplos que propiciem os movimentos das crianças. Como destaca o
documento dos Parâmetros de Qualidade (2006), espaços bem organizados
“Propiciam as interações entre as crianças e entre elas e os adultos” (p. 42). “O
mobiliário, os materiais e os equipamentos são organizados para tornar os diferentes
espaços da instituição de Educação Infantil mais aconchegantes e confortáveis”. (p.
43). Já, os Indicadores da Qualidade (2009, p. 50), orientam,
[...] os ambientes físicos da instituição de Educação Infantil devem refletir uma
concepção de educação e cuidado respeitosa das necessidades de
desenvolvimento das crianças, em todos seus aspectos: físico, afetivo,
cognitivo, criativo.

No documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009,
p. 03), destaca-se
Art. 8°, Inciso 1°: As propostas pedagógicas das instituições de E.I deverão
prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais,
espaços e tempos que assegurem: VI - os deslocamentos e os movimentos
amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência
das turmas e à instituição.

Percebe-se que os documentos dão destaque a um espaço rico e potencializador
de interações entre os diferentes sujeitos no âmbito escolar, deixando clara a
necessidade de espaços arejados e ventilados; locais fechados para os dias de chuva;
materiais adequados para a faixa etária e em quantidade suficiente para todas as
crianças da turma.

Os documentos visam essa boa qualidade na infraestrutura, indo ao encontro do
que desejam as professoras e equipe diretiva, almejando um local adequado para as
crianças se desenvolverem. Então, por qual motivo ainda enfrentamos tais
discussões? Este ponto em foco vai ao encontro de outro item destacado pelas
docentes como mudança primordial nas EMEIS, o desejo de um maior investimento
no nível da Educação Infantil. Essa falta de recursos financeiros para o âmbito escolar
é o que faz com que os documentos e as falas das professoras se desencontrem,
deste modo não se efetivando. O que também gera a terceira necessidade de
mudança mais relatada pelas docentes, o número de alunos por sala de aula. Onde
os investimentos são poucos e a demanda cresce cada vez mais, devido a aprovação
e implementação da Lei 12.796 de 4 de abril de 2013, que estabelece a
obrigatoriedade de matrícula para as crianças de 4 e 5 anos na Educação Infantil.
Como realizar um trabalho de qualidade em salas de aula pequenas, com um
número grande de alunos? Sabe-se dessa dificuldade encontrada nas EMEIS
atualmente. Diante disso trago um dado1 importante: do ano de 2009 até 2015, não
foi criada nenhuma EMEI na cidade de Santa Maria. Mostramos abaixo um breve
quadro em relação ao número de evolução do atendimento na Educação Infantil.
Quadro 1 - Evolução do atendimento na Educação Infantil
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2.257

2.298

3.524

3.865

4.576

4.879

5.470

Fonte: Setor Pedagógico – SMED – Santa Maria.

De que maneira se propicia espaços adequados para as crianças, se embora
nenhuma EMEI tenha sido criada, o atendimento foi ampliado consideravelmente?
Nota-se no quadro acima, que de 2009 a 2015 o número de vagas que foram criadas
é de 3.213. Quando é necessário que as EMEIS adaptem da maneira que conseguem,
reorganizando os espaços, diminuindo ou terminando com espaços muito importantes
para o desenvolvimento das crianças como é o caso das bibliotecas, tudo isso para
aumentar o número de salas e colocar ainda mais crianças nas turmas.

1

Os seguintes dados foram disponibilizados pelo setor Pedagógico da SMED da cidade de Santa Maria.

Outras mudanças citadas pelas professoras e/ou equipe diretiva foram: adesão
ao Construtivismo; Qualificação profissional; Política de cobrança para Pais/ Família
na educação dos filhos; Equipe de multiprofissionais; Reestruturação do currículo.
No item citado por uma docente, política de cobrança para Pais/Famílias na
educação dos filhos, talvez falte um diálogo entre EMEI e pais, um maior chamamento
do âmbito escolar para a participação dos familiares na escola. Muitas vezes alguns
pais não têm compreensão acerca da importância da interação entre escola e família,
entendimento este que, muitas vezes, falta inclusive aos profissionais da educação,
quando chamam os pais com intuito de cobrança e não com a prerrogativa de ajudar.
Essa relação é destacada nos documentos Indicadores da Qualidade na Educação
Infantil (2009), na sétima dimensão: “Cooperação e troca com as famílias e
participação na rede de proteção social”. Neste item é destacado o quão a instituição
de E.I se enriquece com a participação dos pais, assim aumentando a possibilidade
de um bom trabalho, “família e instituição de Educação Infantil terão melhores
elementos para apoiar as crianças nas suas vivências, saberão mais sobre suas
potencialidades, seus gostos, suas dificuldades” (BRASIL, 2009, p. 57). Acredita-se
que cada EMEI sabe de seus desafios e potencialidades, cabendo a estas organizar
espaços para trocas de experiências entre professores e familiares, não esperando
que os pais o façam sem orientação.
Na equipe de multiprofissionais, foi a sugestão dada pela equipe diretiva da EMEI
Rosa. A mesma não foi exemplificada, apenas dito que seria implementada no mínimo
uma vez na semana. Penso que seja uma equipe composta por diferentes sujeitos de
diversas áreas, como por exemplo, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos,
assistente social, etc. O que seria algo muito interessante para as EMEIS,
principalmente as que são compostas por famílias de baixa renda e/ou em situações
de miserabilidade social. O trabalho interdisciplinar realizado por professores e
sujeitos de outras profissões ajudaria no desenvolvimento integral das crianças e das
famílias.
Em outra mudança sugerida, tem-se a [re] organização do currículo, relatada por
uma professora da EMEI Rosa. Os questionamentos voltam-se ao fato de que até o
momento atual, quem organiza o currículo escolar, são as próprias EMEIS. E, mesmo
que as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, sendo normas

obrigatórias, com o objetivo de auxiliar na elaboração das propostas pedagógicas na
Educação Infantil, as mesmas não trazem o que se deve ensinar. A mudança no
currículo deve vir do diálogo com os sujeitos envolvidos no âmbito escolar, a partir das
necessidades e desejos das crianças. O documento referido destaca as concepções
de proposta pedagógica e currículo, primeiro como algo elaborado no processo
coletivo, contando com a participação da direção, dos professores e da comunidade
escolar; segundo, como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências
e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade (BRASIL, 2010, p. 12/13).
Outro aspecto salientado pelo documento são os eixos norteadores: interações e
brincadeiras, que devem garantir determinadas experiências, como por exemplo: o
conhecimento de si e do mundo; as diferentes linguagens; autonomia; curiosidade e
exploração; manifestações e tradições culturais brasileiras, entre outros.
Também, conta-se com os Referencias Curriculares Nacionais para Educação
Infantil (1998), guia de orientação, “que deverá servir de base para discussões entre
profissionais de um mesmo sistema de ensino ou no interior da instituição, na
elaboração de projetos educativos singulares e diversos” (BRASIL, 1998, p.09). Como
bem diz o nome do documento, eles são referenciais para nortear a prática, não sendo
obrigatório a nenhuma instituição de Educação Infantil.
Refletindo sobre essas situações, foi descrito acima que atualmente não temos
nenhuma lei, política e documento que diga o que se deve ensinar as crianças, mesmo
que as DCNEI sejam normas obrigatórias, as mesmas não determinam o que ensinar,
dando as instituições livre arbítrio para isso. Mas, surge no ano de 2015 o início de
uma discussão referente a Base Nacional Comum Curricular, que vai desde a
Educação Infantil até o Ensino Médio. Essa visa assegurar que todo estudante, em
qualquer região do Brasil, tenha garantido o acesso à aprendizagem de
conhecimentos fundamentais, promovendo uma maior equidade e coerência no
sistema educacional, a mesma passou pela consulta pública para ser aprovada até
junho de 2016. Se olharmos os documentos anteriores, a referida reforma curricular
vem sendo anunciada desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD)
em 1996, quando apresenta em seu Art. 9, Inciso IV,

[...] estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, competências e diretrizes para a Educação Infantil, o ensino
fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus
conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum;
(BRASIL, 1996, p. 03, grifo das autoras).

Como se observa no grifo, já se fala em competências para nortear os currículos,
apresentando conteúdos mínimos. Outro documento que apresenta essa referência
de elaboração é os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil
(2006), na página 10, os parâmetros são apresentados com intuito de estabelecer uma
referência nacional que subsidie os sistemas na discussão e implementação de
Parâmetros de Qualidade locais. E, em um dos documentos atuais fica nítida esta
elaboração da Base Nacional Comum Curricular, é nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Infantil (2010) que se anuncia a construção do documento,
o item 14 - Implementação das Diretrizes pelo Ministério da Educação - (p. 31), traz
que,
[...] cabe ao Ministério da Educação elaborar orientações para a
implementação das Diretrizes Curriculares. Visando atender a essa
determinação, a Secretaria de Educação Básica, por meio da Coordenação
Geral de Educação Infantil, está elaborando orientações curriculares, em
processo de debate democrático e com consultoria técnica especializada,
sobre os seguintes temas: o currículo na Educação Infantil: o que propõem
as novas Diretrizes Nacionais? [...] (BRASIL, 2010, p. 31, grifo das autoras).

No grifo, compreende-se a clara intenção da elaboração da Base Nacional
Comum Curricular, não restando dúvida sobre o fato de que este documento vem
sendo construído e anunciado há muito tempo. Não sabemos se o documento
realmente irá melhorar a educação e seus níveis de ensino, para tal avaliação é
necessário aguardar sua implementação, o que é certo, é que o documento está
pronto, apenas esperando a votação. E como ficarão os direitos fundamentais das
crianças? Bem como, a melhoria na qualidade da E.I? Só esperando para ver....
CONCLUINDO
Iniciamos estas considerações destacando que o objetivo não era fazer
comparações entre as EMEIS, ou dizer o que está certo e/ou errado, pois essas
palavras podem ser dúbias e de diferentes significações para cada sujeito. Todavia
pretendemos identificar como as políticas, criadas e disponibilizadas com a intenção
de melhorar a qualidade do ensino, estão ou não sendo articuladas as vivências que

acontecem no âmbito escolar das EMEIS da cidade de Santa Maria e de que maneira
os documentos subsidiam o entendimento da equipe diretiva e dos professores sobre
qualidade na Educação Infantil.
Nesse sentido, mesmo que os documentos: Parâmetros Nacionais de Qualidade
para Educação Infantil, volume 1 e 2 (2006); Indicadores da Qualidade na Educação
Infantil (2009), Critérios para um atendimento em creche que respeite os direitos
fundamentais das crianças (2009) estejam disponibilizados nas EMEIS, questionamos
como respeitar a qualidade e os direitos fundamentais das crianças se os mesmos
não estão sendo vivenciados e/ou compreendidos no âmbito escolar. Não queremos
dizer que esses documentos são a “salvação” de todos os problemas no âmbito
escolar, porém, que os mesmos apresentam aspectos relevantes, com parâmetros,
indicadores e critérios minimamente necessários para o trabalho com crianças de
Educação Infantil.
Sabe-se que alguns pontos como a estrutura física não dependem apenas das
professoras e equipe diretiva que trabalham na escola, mas de investimentos dos
governos (seja qual for), de maior comprometimento e de promessas cumpridas. É
importante, destacar que as mudanças não ocorrem sozinhas, pois, por vezes,
precisamos de verbas ou ações que nos deixam “de mãos atadas”, no entanto,
precisamos minimamente partir de um esclarecimento, afinal somente assim teremos
clareza para exigir e propor o que é nosso por direito. Para adquirir tal esclarecimento
é necessário ter vontade e acreditar que a mudança é possível, desde o âmbito micro
até o macro, por exemplo, a partir da escolha de temáticas que vão ser trabalhadas a
partir do que as crianças desejam aprender. Afinal, se nos comprometemos em ter
uma instituição da primeira infância baseada no diálogo, na escuta, na ética,
necessitamos saber realmente ouvir as crianças. Também, a compreensão de que a
criança está construindo seu conhecimento, e “não sendo ensinada por um corpo
portador de conhecimento” (DAHLBERG, MOSS E PENCE, 2003, p. 105). Bem como,
esta produção de conhecimento e significados são realizadas nas interações criança
- criança, criança – adulto, criança – mundo, etc.
Destacamos como ponto importante o fato da pesquisa nos proporcionar
reflexões, discussões e estudos, contribuindo não somente para nossa formação

profissional, mas também para nos tornarmos pessoas melhores, sabendo olhar e
escutar o outro de forma atenta, seja este outra criança, jovem ou adulto.
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RESUMO
O presente trabalho, realizado com apoio do Programa Observatório da Educação, da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil, tem como objetivo analisar as
políticas públicas curriculares que fundamentam a construção da Base Nacional Comum Curricular, na
garantia do acesso a educação infantil de qualidade. O estudo terá como base os documentos legais
que balizam a educação infantil como primeira etapa da educação básica de ensino. A metodologia
proposta contempla uma abordagem qualitativa, através da análise documental das políticas públicas
educacionais atuais para a educação infantil. A base teórica do presente trabalho está fundamentada
em estudos de Kuhlmann Jr. (1998), Kramer (2011) e Rizzo (2003), entre outros autores. Para tanto,
conclui-se que educação infantil no Brasil, vem passando por um processo de legitimação e
consolitação, embora, muito ainda que “caminhar” para produzir uma educação de qualidade.
Palavras-chave: Curriculo. Políticas Públicas. educação infantil.

INTRODUÇÃO
A educação infantil no Brasil, nas últimas décadas, vem construindo uma nova
concepção sobre como educar e cuidar de crianças de zero a cinco anos de idade em
instituições educacionais. Essa concepção busca romper com dois modos de
atendimento fortemente marcados na história da educação infantil: o assistencialista,
que desconsidera a especificidade educativa das crianças dessa faixa etária, e
também o escolarizante, que se orienta, equivocadamente, por práticas do Ensino
Fundamental.
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Com isso, as características da educação infantil, passam a ganhar visibilidade
nas discussões teóricas, práticas e políticas. Isso porque o cenário do atendimento
educacional na infância vem conquistando destaque e, assim, busca-se atender às
demandas desse atendimento, conforme as necessidades das crianças, as quais
também passaram a ser percebidas, já que estes pequenos sujeitos passaram a ter
suas singularidades reconhecidas.
A “qualidade” da educação pode adquirir múltiplas definições, abrangendo
diferentes perspectivas epistemológicas e perpassando por conjunturas econômicas,
culturais, sociais e históricas. Qualidade é o que se precisa para toda e qualquer ação
dentro de qualquer ambiente que tenha a Educação em seu foco, desde a gestão
escolar, os professores, o ambiente escolar. Segundo Dourado (2007), estas são
impeditivas para que todos tenham condições de acesso a uma educação de
qualidade. Isto se refere a pensar a qualidade em uma perspectiva ampla e, no
contexto social de modo geral, perpassando pelo contexto escolar como sendo um
dos principais desafios contemporâneos.
Dito isto, atentamo-nos à educação infantil, no intuito de aprofundar uma
discussão sobre esta etapa da educação básica, perpassando por concepções
assistencialistas à conquista do direito a educação em conjunturas históricas e
políticas. Para tanto, tem-se como objetivo analisar as políticas públicas curriculares
que fundamentam a construção da Base Nacional Comum Curricular, na garantia do
acesso à educação infantil de qualidade.
PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS
As tessituras metodológicas propostas contemplam uma abordagem qualitativa,
mediante pesquisa documental de políticas públicas educacionais para a educação
infantil, compreendendo a necessidade de uma contextualização história da educação
infantil. Segundo Triviños (1987), a pesquisa qualitativa permite analisar os aspectos
implícitos ao desenvolvimento das práticas organizacionais e a abordagem descritiva
é praticada quando o que se pretende buscar é o conhecimento de determinadas
informações, sendo este um método capaz de descrever com exatidão os fatos e
fenômenos de determinada realidade.

Compreende-se que a pesquisa documental é construída mediante investigação
em documentos legais, como as leis, os pareceres, resoluções etc., consideradas
matéria-prima que ainda não passaram por tratamentos analíticos (SEVERINO, 2007),
ou seja, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os
objetivos da pesquisa (GIL, 2002, p. 45).
EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: ASPECTOS POLÍTICOS E SOCIAIS
Historicamente, creches e pré-escolas eram concebidas como diferentes
espaços de atendimento às crianças menores de sete anos; creches eram os espaços
para atendimento de crianças de mães trabalhadoras (entre zero e três anos de
idade), com cunho essencialmente assistencialista, sendo considerado espaço de
continuação da educação do lar, e as pré-escolas eram compreendidas como espaços
de prevenção ao fracasso escolar e preparatórias para a “escola obrigatória”
(atendendo dos quatro aos seis anos de idade). Nesse recuo histórico observa-se que
a educação infantil se constituiu não tendo como base a educação da criança
pequena, conforme compreende-se contemporaneamente.
Marcos históricos como o processo de urbanização e industrialização no país,
advindos de conjunturas internacionais, que possibilitaram o ingresso das mulheres
no mercado de trabalho e, com isso, transformações nas famílias, contribuíram para
que um espaço não-doméstico onde as crianças pudessem estar em segurança fosse
necessário (KUHLMANN JR., 1998).
A expressão educação infantil é recente na literatura brasileira, surgindo
inicialmente na Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), e tendo sua efetivação como
modalidade de ensino na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394
(BRASIL, 1996). A preocupação com o atendimento a todas as crianças dá início a
um processo de regulamentação e normatização no âmbito da legislação, e a partir
da Emenda Constitucional nº 59/2009 (BRASIL, 2014a), desencadeando na
aprovação recente da Lei nº 12.796 (BRASIL, 2013), ocorre à obrigatoriedade de
oferta desta etapa da educação básica pelo Estado, abrangendo crianças com idades
entre quatro e cinco anos (pré-escola). Para as crianças entre zero e três anos de
idade (entendido como atendimento em creche), haverá, conforme proposta do

governo, expansão no número de vagas, mas sem obrigatoriedade, ou seja, sem
oferta para toda a população nesta faixa etária.
Segundo os dados estatísticos educacionais do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP 2010), no ano de 2009, ano da
Emenda Constitucional nº 59/2009 (BRASIL, 2009) o quantitativo de matriculas na
educação infantil era de 6.762.631. Em 2014, após a promulgação da Lei n. 12.796
(INEP, 2013) o quantitativo de matriculas foi de 7.855.991, tendo um aumento de
1.093.290 matrículas na educação infantil.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) aborda
questões curriculares em nível de educação básica, balizando as instituições em sua
oferta, conforme artigo 26º:
[...] os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade,
da cultura, da economia e dos educandos. (BRASIL, 1996).

Conta ainda com uma seção específica para educação infantil, destacando-se
seu artigo 29, que aborda a finalidade da mesma, qual seja: o desenvolvimento
integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da família e da comunidade. Dentro da mesma
seção, a educação infantil tem sua carga horária e quantidade de dias letivos
normatizada, bem como suas modalidades de oferta (creche de zero aos três anos e
pré-escola dos quatro aos cinco).
Outrossim, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para educação infantil
(DCNEI) (BRASIL, 2009) estabeleceu-se diretrizes a serem observadas na
organização de propostas pedagógicas na educação infantil. Tratam da normatização
do acesso e permanência na educação infantil, e seu conteúdo remete-se a breves
definições de criança, currículo, educação infantil e proposta pedagógica (incluindo
escolas do campo e escolas indígenas) e avaliação, bem como a organização do
espaço tempo em sala de aula. Segundo as DCNEI, o currículo na educação infantil
é
[...] concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem
parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de

modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de
idade (BRASIL, 2009, p. 1).

De acordo com o art. 9º da mesma política, as práticas pedagógicas na educação
infantil, as quais compõem a proposta curricular devem ter como eixos norteadores as
interações e a brincadeira. Essas precisam oportunizar às crianças experiências que
promovam o conhecimento de si e do mundo, ampliando experiências sensoriais,
expressivas, corporais,

possibilitando a movimentação ampla, a expressão e o

respeito das individualidades; o contato e a vivência das diferentes linguagens: oral,
escrita, gestual, verbal, plástica, dramática e musical; que as crianças possam recriar,
de modo significativo, relações de quantidade, medidas, formas e orientar-se nos
espaços e tempos; participar de atividades individuais e coletivas; agir com autonomia
em ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; vivenciar
experiências com outros grupos culturais, descobrir, explorar, questionar, e muitos
outros aspectos. E ainda, as creches e pré-escolas, na elaboração da proposta
curricular, deverão estabelecer modos de integrar tais experiências.
O primeiro Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2011) da história do Brasil,
lei nº 10.172 (BRASIL, 2001), com validade de dez anos, a partir do reconhecimento
de que “[...] os progressos nesse campo necessitam de esforços continuados e
coordenados, que não alcançam resultados em prazo curto” o que leva a necessidade
de um plano que seja compromisso de Estado e não apenas de um governo. O PNE
definiu como seu objetivo e meta a “elaboração de diretrizes nacionais e de padrões
mínimos de infraestrutura, para as instituições de educação infantil” (BRASIL, 2001,
p. 65), tendo como pressuposto aspectos quantitativos e qualitativos. No que se refere
ao acesso à educação infantil, na meta 1.3.1. “Ampliar a oferta na educação infantil,
atendendo 30% da população de até 3 anos de idade e 60% da população até 6 anos”.
(BRASIL, 2001).
Em 2006, o Ministério da Educação (MEC) publicou o documento Parâmetros de
Qualidade para a educação infantil (BRASIL, 2006), versão definitiva, que tem por
objetivo “[...] estabelecer padrões de referência orientadores para o sistema
educacional no que se refere à organização e funcionamento das instituições de
educação infantil” (BRASIL, 2006, p. 8), assegurando a qualidade na educação, a fim
de propiciar aos educandos um desenvolvimento global em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social.

No mesmo ano, foi lançada a Política Nacional de educação infantil: pelo direito
da criança de 0 a 6 anos à educação, apresentando diretrizes, objetivos, metas e
estratégias para o atendimento da criança na educação infantil. Ainda no em 2006, o
MEC criou os Parâmetros Básicos de infraestrutura para as instituições de educação
infantil (BRASIL, 2006) oferecendo com isso, aos governantes e profissionais da
educação infantil um documento com orientações acerca da construção, reforma e
organização dos espaços institucionais destinados à educação das crianças
pequenas.
O atual Plano Nacional de Educação (2014-2024), Lei nº 13.005 (BRASIL, 2014)
define como primeira meta universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola
para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação
infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das
crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.
Na Meta 1.8, prevê a promoção da formação inicial e continuada dos
profissionais da educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por
profissionais com formação superior, e na Meta 1.9 estimular a articulação entre pósgraduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da
educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas
que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensinoaprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a
5 (cinco) anos.
De mais a mais, é importante salientar que segundo os dados disponibilizado
pelo Censo Escolar (INEP, 2014) o percentual de professores com formação inicial de
Ensino Superior atuantes na educação infantil no Brasil, no ano de 2014 é de 63,2 %,
sendo que na creche o percentual é de 61,7% e na pré-escola é de 64,9%, sendo este
número muito inferior as demais etapas de ensino, no ensino médio, a média
ultrapassa os 95%.
Na meta 1.6, refere-se a avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada
dois anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a
infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes”.
(BRASIL, 2014)”.

Na meta 7 do Plano Nacional de Educação (PNE) – fomentar a qualidade da
Educação Básica – indica “a necessidade de estabelecer e implantar, mediante
pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a Educação Básica e a base
nacional dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
dos(as) alunos(as) para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, respeitada a
diversidade regional, estadual e local.
Desde 2011, conforme reafirmado na meta 1.6 do PNE (BRASIL, 2014), iniciamse os movimentos pela Avaliação Nacional da educação infantil (ANEI), através da
Portaria 1.147/2011 (BRASIL, 2011), que vem promovendo discussões sobre o tema,
tendo previsto para 2016 um indicativo para a primeira avaliação.
A portaria tem por atribuições, propor diretrizes de avaliação da educação
infantil, analisar diversas experiências, estratégias, instrumentos de avaliação da
educação infantil e definir cursos de formação e avaliação na educação infantil para
compor a oferta da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores. Tendo
como desafio construir um modelo de avaliação que leve em consideração a
especificidade da educação infantil.
A ANEI, será composta por seis dimensões: Dimensão A: Acesso e oferta a
educação infantil; Dimensão B: Infraestrutura do espaço ofertado para as turmas de
educação infantil; Dimensão C: Recursos Pedagógicos: Brinquedos, Livros,
mobiliário, alimentação;

Dimensão D: Profissionais de educação infantil: (Formação

dos profissionais que atuam nesta etapa); Dimensão E: Gestão do Sistema: (Políticas
e orientações municipais, regulamentação por parte dos municípios); Dimensão F:
Gestão da Unidade: (Experiência da Direção, Projeto Político Pedagógico, Conselho
escolar e regimento)
Em Julho de 2015, foi lançado o portal do movimento pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), prevista na Constituição (BRASIL,1988) e na LDB (BRASIL, 1996)
e no PNE (BRASIL, 2014). O Movimento pela Base Nacional Comum foi proposto por
um grupo não governamental de profissionais e pesquisadores da educação que atua,
desde 2013.
O Movimento promoveu debates, estudos e pesquisas. A proposta da BNCC foi
disponibilizada para consulta pública no dia 30/07/2015, até o dia 15/03/2016 para que
os profissionais de educação e demais membros da sociedade civil pudessem

contribuir para a construção da Base. O movimento constou com 12.225.510
contribuições.
A BNCC tem como princípios norteadores o atendimento ao Plano Nacional de
Educação em conformidade com as diretrizes curriculares para a educação básica e
como objetivo da BNCC é sinalizar percurso de aprendizagem e desenvolvimento dos
estudantes ao longo da Educação Básica, capazes de garantir, aos sujeitos da
educação básica, como parte de seu direito à educação, que ao longo de sua vida
escolar.
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E EDUCAÇÃO INFANTIL: QUE
MOVIMENTOS CURRICULARES?
A partir das políticas públicas e do aumento das vagas na educação infantil, temse a preocupação de que as práticas pedagógicas atendam às necessidades de
desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Tomando como base a organização
da ação pedagógica, sabe-se que o currículo é um elemento indispensável.
Entende-se que o currículo escolar, mais do que um documento, é um
instrumento da prática pedagógica cotidiana vivenciada por educadores e educandos
nas escolas. Segundo Silva (2011), o currículo como campo de estudo está
relacionado ao surgimento de especialistas no assunto, formação de disciplinas e
departamentos

universitários

sobre

currículo,

institucionalização

de

setores

especializados no tema e outros.
Sem nos determos em fomentar a discussão entre teorias tradicionais, críticas e
pós-críticas do currículo, tomamos como base a perspectiva fenomenológica, a qual
enfatiza a experiência, o vivido, enfim, a subjetividade. De acordo com Silva (2011),
nessa perspectiva, o currículo não é constituído de fatos ou conceitos teóricos, mas a
oportunidade em que educadores e educandos podem examinar significados da vida
cotidiana. Desse modo, o currículo é tido como experiência, mas também interrogação
e problematização da própria experiência. É, sobretudo, atividade, uma atividade não
limitada à vida escolar e educacional, mas à vida inteira.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe novos rumos para a
Educação Básica no Brasil: primeiro, a formação tanto inicial quanto continuada dos
professores; segundo, o material didático que passará por mudanças significativas,

tanto pela incorporação de elementos audiovisuais quanto pela presença dos
conteúdos específicos, e terceiro nos movimentos de avaliação em larga escala, no
caso da educação infantil a ANEI.
No que se refere a educação infantil a BNCC propõe a constituição de um
ambiente acolhedor, que cuidados e convívio promovam a socialização, a
aprendizagem e o desenvolvimento. A proposta para a educação infantil na BNCC se
dá em Campos de Experiências, conjuntos formados considerando alguns pontos de
convergência entre os elementos que os orientam.
Os Campos de Experiências incluem determinadas práticas sociais e culturais
de uma comunidade e as múltiplas linguagens simbólicas que nelas estão presentes.
Constituem-se como forma de organização curricular adequada a esse momento da
educação da criança de até 6 anos, quando certos conhecimentos, trabalhados de
modo interativo e lúdico, promovem a apropriação por elas de conteúdos relevantes.
Campo de experiências até 6 anos: Eu, os outros e o nós; Corpo, gestos e
movimentos; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Traços, sons, cores e imagens;
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações;
Os princípios orientadores para a elaboração da BNCC para a educação infantil,
considerando as especificidades das crianças atendidas pela educação infantil,
principalmente em relação às suas idades, são eles: conviver, brincar, participar,
explorar, comunicar e conhecer-se.
Após a apreciação e consulta pública da BNCC, foi disponibilizado pelo portal da
Base o documento Leitura Crítica (BRASIL, 2016), com as primeiras contribuições e
problematizações sobre a Base. No que se refere a educação infantil destacaram-se
os seguintes pontos: pouca ênfase a intencionalidade educativa, o que ocasiona a
genérica compreensão do que são efetivamente as aprendizagens presentes em cada
um dos objetivos formulados. Além dessa preocupação, ocorre a ausência de
intencionalidades e orientações educativas especificas para as faixas etárias de 0 a 3
anos e de 3 a 5 anos creche e pré-escola, uma vez que o trabalho com a primeira
etapa de 0 a 3 anos, é ainda mais específico.
De modo que, poderia se dar diferenciando campos de experiências, objetivos
de aprendizagem ou orientações curriculares, trabalhando com uma abordagem que
diferencie as aprendizagens para crianças de 0 a 2 anos e 3 a 5 anos e 11 meses, ou

de 0 a 3 e 4 e 5 anos. Segundo o documento, não há a intenção de segmentar a
educação infantil, mas, de auxiliar o professor no entendimento dos objetivos da Base.
Ainda, segundo do Documento, a transição entre educação infantil e o 1º Ano do
Ensino Fundamental, deve ser mais articulada, organizando os Campos de
Experiência articulado com as áreas de conhecimento e componentes curriculares.
Outro ponto de grande discussão refere-se à diretriz de que a Base deve
representar 60% dos currículos locais (com 40% sendo “parte diversificada” que
deverá ser definida pelos sistemas). Assim, os estados e municípios deverão se
apropriar do documento e trabalhar seus currículos a partir da Base, sendo
fundamental maiores esclarecimentos sobre está divisão.
A programação do Movimento pela Base, programou para abril de 2016 a
disponibilização da segunda versão da BNCC, em maio seminários estaduais para a
discussão, e em junho, a apresentação da versão final da Base Nacional Curricular
Comum.
CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
Mediante escritos aqui apresentados, de maneira inicial, compreendemos que a
perspectiva histórica da educação infantil produz uma tentativa de firmar-se no campo
da educação para além de um paradigma assistencialista. O surgimento das políticas
mencionadas confirma o movimento no sentido de garantir não só o acesso a
escolarização, mas, na mesma proporção, o intuito de construir práticas pedagógicas
com as crianças, de modo a atender suas necessidades.
Isso porque a criança passou a ser compreendida com suas particularidades, o
que faz com que a educação institucionalizada, nesta etapa da vida, tenha também
características especificas, já que se visa a educação destes pequenos sujeitos em
sua integralidade. No entanto, entende-se que para dar conta e atender a essa
perspectiva contemporânea que indissocia cuidado de educação é preciso uma série
de aspectos que, juntos, possibilitam a qualidade educacional na infância. Dentre
esses, estão o aumento no número de vagas, a formação dos professores, os espaços
adequados nas escolas e o currículo voltado para as necessidades de vivência e
aprendizagem das crianças conforme a faixa etária.

A partir do objetivo analisar as políticas públicas curriculares que fundamentam
a construção da BNCC, na garantia do acesso à educação infantil de qualidade, foi
possível compreender os caminhos que permearam essa construção, prevista ainda
na Constituição Federal (BRASIL,1988), na LDB (BRASIL, 1996) e no PNE (BRASIL,
2014). O Movimento pela BNCC, que teve seu início ainda em 2011, ao promover
debates e consulta pública aberta para membros da sociedade civil, traz uma nova
concepção de construção curricular.
A educação infantil na BNCC, conforme documentos preliminares teve como
aspectos recorríeis, a pouca ênfase a intencionalidade educativa, a ausência de
intencionalidades e orientações educativas especificas para as faixas etárias de 0 a 3
anos e de 3 a 5 anos (creche e pré-escola) e pouca articulação entre a transição da
educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental. No entanto, conforme
afirma Kramer (2006), não deveria haver fragmentação entre essas etapas da
Educação Básica, pois elas conjugam “conhecimentos e afetos; saberes e valores;
cuidados e atenção; seriedade e riso” (KRAMER, 2006, p. 14)
Apesar da ascensão das políticas curriculares para a educação infantil, com a
garantia ao acesso, legitimando a educação infantil como obrigatória, os dados
estatísticos educacionais, nos demonstram que embora o quantitativo de vagas tenha
sofrido aumento, as vagas ainda são insuficientes para atender as metas, do PNE
(BRASIL, 2014), consta ainda, com disparidades entre creche e pré-escola e com
professores atuando sem formação em nível superior.
É importante ainda salientar, conforme afirma Callegari (2016), que a BNCC
poderá se configurar como um parâmetro para que as avaliações sejam concebidas,
efetuadas e interpretadas, e delas resultem todas as suas consequências para que se
monitore a realização da aprendizagem como direito e do ensino como dever. A
educação infantil, passa por um processo de consolidação e legitimação como
primeira etapa da educação básica, tendo sua primeira Avaliação Nacional de
educação infantil ANEI, prevista ainda para 2016, que tem em sua essência eixos que
pretendem reconhecer as especificidades do trabalho com crianças de zero a cinco
anos. Porém, ainda é muito cedo para pensarmos em impactos para tal sistema
avaliativo.

Assim, repensar a qualidade para a educação infantil não pode acabar em uma
redução de conceito, em apenas alguns padrões mínimos, ou apenas a garantia ao
acesso, mas compreender que a qualidade da educação infantil requer a
implementação de atos que garantam que todas as ações sejam educativas, de modo
que promovam o desenvolvimento global, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, bem como a ampliação de vagas, a fim de atender a totalidade da
população de zero a cinco anos de idade. A melhoria da qualidade da educação básica
está alicerçada a formação inicial do docente em exercício, o que legitima a formação
inicial em nível superior nessa etapa de ensino. Defendemos uma educação que
conduza a uma vivência de infância permeada de descobertas, brincadeiras e
aprendizagens constantes. Desejamos para as crianças uma educação que,
parafraseando Kramer (2007), as tornem cidadãs, detentoras de direitos, que
produzam cultura, e sejam por ela produzidas.
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ESTADO DA ARTE (2012-2014) DAS PRODUÇÕES REFERENTES À
AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SANTA
MARIA-RS
Gislaine Rodrigues Couto1
Marilene Gabriel Dalla Corte2

Resumo
Este trabalho tem como objetivo destacar o estado da arte das produções já realizadas referente à
Educação Infantil, em específico a ampliação do atendimento as crianças de 0 a 5 anos. O mesmo
configurou-se numa metodologia bibliográfica, pois se utilizou dos trabalhos apresentados e
documentados nos anais e e-books do Seminário Internacional de Gestão Educacional da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM) no período 2012 à 2014. Conclui-se que o número de trabalhos
encontrados nesse evento referente à Educação Infantil foi significativo. E que é fundamental a
educação das crianças não ser tratada apenas pelo viés mercadológico, sendo necessário ultrapassar
as visões escolarizantes e assistencialistas que se tem com esta etapa. Ou seja, é preciso valorizar a
Educação Infantil para que ela seja efetivada com qualidade.
Palavras-chave: Educação Infantil. Ampliação. Oferta de vagas na Educação Infantil. Pró-Infância.

Considerações Iniciais
O artigo em questão se configura como Estado da Arte e integra as atividades
da disciplina de Processos Investigativos em Políticas e Gestão Educacional da
Educação Básica do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão
Educacional da Universidade Federal de Santa Maria. A partir dos estudos já
realizados sobre o Estado da Arte ou Estado do Conhecimento de algumas temáticas
de pesquisa, compreendi que ele é um exercício de pesquisa que mapeia as
produções realizadas num determinado período de tempo e num determinado espaço,
ou seja, mapeia-se para conhecer melhor os resultados de pesquisas anteriores para
que a minha produção não seja apenas uma repetição do que já foi realizado
anteriormente por outros pesquisadores.
Conforme Ferreira (2002, p. 258) na construção das pesquisas conhecidas pela
denominação,
[...] “estado da arte” ou “estado do conhecimento”, (pesquisas) definidas como
de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de mapear
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e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do
conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo
destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e
em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado,
teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de
congressos e de seminários ( FERREIRA, 2002, p.258).

Assim, as pesquisas denominadas estado da arte ou do conhecimento são o
mapeamento das produções acadêmicas já realizadas em uma determinada área
produzida num espaço de tempo que permitem reconhecer e identificar o
conhecimento produzido, assim como os avanços e limites na compreensão do tema
que se propôs estudar, para que as novas pesquisas contribuam de forma qualitativa
no contexto prático e teórico.
Procurando contemplar este exercício de mapear as produções realizadas
referentes à Educação Infantil, foco da minha dissertação. Este texto objetiva mapear
as produções já realizadas referentes à ampliação do atendimento as crianças de 0 a
5 anos de idade na Educação Infantil, a qual se configura como a primeira etapa da
Educação Básica a partir da Constituição Federal de 1998. Este trabalho é de
abordagem qualitativa, e pesquisa bibliográfica, pois se utilizou dos trabalhos
apresentados e documentados nos anais e e-books do Seminário Internacional de
Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em específico
da (VI, VII e VIII) Semana Acadêmica do Curso de Especialização e Gestão
Educacional (CEGE/UFSM), este evento acontece anualmente na cidade de Santa
Maria/RS. Vale dizer que, o mapeamento pelos trabalhos se deu nos 3 anos últimos
anos do Seminário, sendo que o repositório pode ser acessado no site do evento nas
suas versões mais recentes (2014) ou na forma de CD, nas versões anteriores (2012
e 2013).
O Seminário de Gestão Educacional do Curso de Especialização em Gestão
Educacional (CEGE/UFSM) acontece bianualmente, a Semana acadêmica ocorre
anualmente e nos últimos três anos tem acontecido outro Seminário Internacional
promovido pelo Observatório de Educação (OBEDUC)1 observatório que se constitui
como projeto local vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da
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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), proposto a partir dos estudos do Grupo
de Pesquisa Elos e da linha de pesquisa Práticas Escolares e Políticas Públicas/LP2.
O grupo de Estudos Elos1 abriga as pesquisas sobre o campo curricular, perpassando
pelas políticas públicas e práticas educativas. Seus estudos repercutem sobre a
influência das políticas públicas na organização curricular dos cursos de formações
de professores e das práticas educativas nos espaços escolares e não escolares.
Desenvolve estudos na região de abrangência da UFSM e estabelece elos de
interlocução com outras instituições de ensino no Brasil, nos países do MERCOSUL
e na Espanha. O Grupo Elos é coordenado e liderado pela professora e pós-doutora
Rosane Carneiro Sarturi.
Estado da Arte das produções referentes à ampliação da oferta de Educação
Infantil no município de Santa Maria
Conforme exposto na introdução deste trabalho o Estado da Arte ou Estado do
Conhecimento é uma análise da produção acadêmica em uma determinada área que
permite reconhecer e identificar o conhecimento produzido, nas áreas de extensão e
possíveis avanços na compreensão do tema em estudo. Nesta ótica, o Estado da Arte
aqui contemplado utilizou-se de 15 trabalhos relacionados à temática da Educação
Infantil nos três anos pesquisados e documentados nos anais e e-books do Seminário
Internacional de Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), em específico da (VI, VII e VIII) Semana Acadêmica do Curso de
Especialização e Gestão Educacional (CEGE/UFSM), esta última que acontece
anualmente na cidade de Santa Maria/RS. Na Semana Acadêmica do Curso de
Especialização e Gestão Educacional (CEGE/UFSM).
Iniciou-se o mapeamento a partir do ano de 2012, em que foram encontrados 5
trabalhos apenas 1 deles não tinha a palavra Educação Infantil em seu título, mas
tratava de uma política que à contemplava sendo esta o Programa Nacional de
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar (Pro-Infância).
O quadro abaixo ajustei os títulos e respectivos autores dos 5 trabalhos
encontrados no Seminário do ano de 2012, apresentado na VI Semana Acadêmica do
curso de Especialização em Gestão Educacional/UFSM:
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Quadro 1 – III Seminário Internacional de Gestão Educacional, VI Semana
Acadêmica do Curso de Especialização em Gestão Educacional - UFSM
1)

TÍTULO: UM OLHAR SOBRE A GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DIANTE DA

CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTI
AUTORES: Aline Rodrigues Vinholes, Sueli Salva.
2)

TÍTULO: IMPACTOS DE UMA POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL: O PROINFÂNCIA

NO RIO GRANDE DO SUL
AUTORES: Maria Luiza Rodrigues Flores, Débora Teixeira de Mello.
3)

TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E OS DESAFIOS

DA GESTÃO FRENTE Á UNIVERSALIZAÇÃO
AUTORES: Silviani Monteiro Sathres, Jucemara Antunes.
4)

TÍTULO: UM OLHAR SOBRE A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL:

REFLEXÕES NECESSÁRIAS E URGENTES
AUTORES: Vanessa Medianeira da Silva Flôres, Juliana Corrêa Moreira.
5)

TÌTULO: A EDUCAÇÃO INFANTIL NA UNIVERSIDADE: IPÊ AMARELO 23 ANOS DE

HISTÓRIA NA UFSM
AUTORES: Vânia Maria Almeida Silva, Cleonice Maria Tomazzetti.
Fonte: Elaborado pela autora.

Os trabalhos de número 2, 3 e 4 tratavam da ampliação da oferta de vagas na
Educação Infantil, da ampliação da matrícula, da qualidade nesta etapa e do ProInfância. O trabalho de número 5 trazia a creche inserida no contexto universitário, ou
seja, analisava a identidade deste espaço na UFSM. Assim como o trabalho de
número 1 tratava da questão “gênero na Educação Infantil”, esse assunto não é menos
importante, apenas não se relacionava com o foco do estado da arte proposto neste
estudo. Portanto, optou-se pela leitura completa dos trabalhos de números (2, 3 e 4)
do ano de 2012.
Alguns resultados importantes do trabalho de número 2 foram que esse trouxe
dados sobre a ampliação da Educação Infantil (EI) a partir do programa Pro-Infância.
Enfatizando que a EI é responsabilidade do município por isto, de acordo com a CF/88,
os gastos do governo federal com a primeira etapa da educação básica,
historicamente, são inexistentes no Brasil durante o período de 1995 a 2006, sendo
que não houve registro de investimento federal na educação das crianças de 0 a 6
anos neste período. Visto que apenas no ano de 2007 visando ampliar e qualificar o

atendimento em instituições de EI criou o Pro-Infância, destinando recursos
financeiros para a área.
Ao avaliarmos a inclusão da criança de 0 a 3 anos nas instituições de EI,
podemos constatar que apesar de terem se passado mais de 15 anos da
aprovação da LDB 9394/96, grande parte do contingente de crianças dessa
faixa etária não tem sido prioridade nas políticas de expansão da educação
infantil. Ainda mais, sabe-se que a construção de um prédio, por si só, é
elemento necessário, mas não suficiente para garantir a ampliação de vagas
na Educação Infantil, atendendo aos padrões mínimos de qualidade. Para
efetivarmos um sistema de fato articulado de educação no país, é preciso
mais. É preciso um comprometimento efetivo de todos os entes federados,
por força de lei, e não por adesão (FLORES E MELLO, 2012, p.13).

Logo, percebe-se que esta etapa de ensino demorou a ter financiamento federal
e mesmo tendo o Pró-Infância, não é suficiente para oferecer padrões mínimos de
qualidade para a EI. Nesse sentido, muitos mais esforços precisam ser articulados
entre o município e a União para garantir que as crianças de 0 a 3 anos sejam melhor
contempladas.
O trabalho de número 3 aborda sobre a universalização do atendimento na EI a
partir dos estudos realizados sobre as políticas públicas educacionais:
[...] observa-se que desde a Declaração Mundial da Educação para Todos
em 1990, que teve como objetivo primordial a revitalização do compromisso
mundial de educar todos os cidadãos do planeta, busca-se a universalização
do atendimento na Educação Infantil (EI). Porém, observa-se que somente
em 2007 através do Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação (PDE)
as ações para tornar possível tal meta foram intensificadas através do
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipados para a Rede
Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA). Ressalta-se que o
programa e constitui-se como uma das estratégicas contidas no Plano
Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2011-2020, no sentido de
contemplar a meta universalização no atendimento e oferta da EI (SATHRES
e ANTUNES, 2012, p.2).

Portanto, os trabalhos de números 2 e 3 enfatizavam a criação do Pro-Infância
como sendo o 1º programa de financiamento destinado a EI, também referenda o
Plano Nacional de Educação (PNE), sendo este um plano de Estado que envolve o
município através do regime de colaboração entre os entes federados (União,
Estados, Distrito Federal e municípios) para que a operacionalização dos programas
e políticas públicas sejam efetivadas.
E o trabalho de número 4 enfoca a qualidade na EI ressaltando dois elementos
considerados fundamentais para a reflexão sobre a qualidade na EI, a gestão das
instituições de Educação Infantil e a infraestrutura das mesmas.

Que na tentativa de suprir a demanda por vagas na EI, a gestão pública aumenta
a oferta de vagas, sem demonstrar a preocupação com a qualidade do serviço
oferecido. Apesar dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)
repassados para a Educação Infantil, sua aplicação nem sempre é realizada de forma
democrática, como prevê processo de gestão.
A realidade que verificamos em muitas escolas é a escassez de material
pedagógico para o desenvolvimento do trabalho com as crianças pequenas
(0 a 3 anos), o número insuficiente de jogos e brinquedos para a quantidade
de crianças, quando estes existem (FLÔRES E MOREIRA, 2012, p.11).

Nesta perspectiva, percebe-se a pouca importância dada a EI, principalmente
por desenvolver um trabalho pedagógico com crianças tão pequenas, acaba sendo
um trabalho mais assistencial, pelo número insuficiente de materiais e grande número
de crianças. O que é uma visão que precisamos ultrapassar, visto que, a legislação
tem avançado nestas questões, entretanto muitas práticas ainda são arcaicas.
[...] concepções limitadas sobre a educação infantil acabam por cristalizar
processos de gestão vinculados à burocratização desta função sem que o
gestor compreenda o significado do papel que está desempenhando, esta é
uma constatação alarmante e dela emerge a necessidade de voltarmos nosso
olhar para esta realidade a fim de buscar a sua transformação através da
formação continuada destes profissionais, para que possamos vislumbrar a
promoção de uma educação infantil que supere o paradigma assistencialista
para se tornar transformadora e de qualidade (FLÔRES E MOREIRA, 2012,
p.11).

Portanto, para que a mudança aconteça é necessário investir na formação
continuada dos professores e dos gestores e também daqueles que propõe as
políticas, para que estas sejam possíveis de serem operacionalizadas, sem que se
utilize do menor investimento possível para contemplá-las, como tem acontecido
muitas vezes na prática.
No Seminário Internacional de Políticas Públicas da Educação Básica e
Superior, realizado pelo Observatório de Educação (OBEDUC) no ano de 2013, foram
encontrados 6 trabalhos e 5 eram do eixo I, e apenas 1 no eixo III. Os trabalhos estão
listados no quadro a seguir com seus títulos e respectivos autores:
Quadro 2 – Seminário Internacional de Políticas Públicas da Educação Básica e
Superior, IV Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação – RS, VII Semana Acadêmica do Curso de Especialização em Gestão
Educacional/UFSM

Eixo I - Políticas públicas e gestão da educação básica e superior
1)

TÍTULO: REFLEXÕES ACERCA DA OBRIGATORIEDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

AUTORES: Daiane Lanes, Jucemara Antunes, Rosane Carneiro Sarturi.
2)

TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS: A EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DAS

POLÍTICAS EDUCACIONAIS
AUTORES: Diolinda Franciele Winterhalter, Cleonice Maria Tomazzetti.
3)

TÍTULO: EU GOSTO MUITO DA MINHA ESCOLA”: A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO

INFANTIL PARA AS CRIANÇAS DAS CEUS
AUTORES: Keila de Oliveira Urrutia, Sueli Salva.
4)

TÍTULO: A AÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA NA PROMOÇÃO DE

ESPAÇOS COMPARTILHADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTORES: Luciana Aparecida Tomazoni de Oliveira, Luciani Paz Comerlatto.
5)

TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLITÍCO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS

DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA PROBLEMATIZAÇÃO A SER ANALISADA
AUTORES: Luciana Guilhermano da Silva, Natália Pergher Miranda, Marilene Gabriel Dalla Corte.
Eixo III - Práticas educativas nos níveis e modalidades de ensino
6)

TÍTULO: AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

SÃO ORIENTADORAS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS EMEIS DE SANTA MARIA?
AUTORES: Diana Vandréia Dal Soto, Priscila Arruda Barbosa, Silviani Monteiro Sathres, Cleonice
Maria Tomazzetti.
Fonte: Elaborado pela autora.

Os principais resultados dos trabalhos encontrados em 2013 foram que três dos
6 trabalhos (o 3º, o 5º e o 6º) não tinham como foco a ampliação e oferta de vaga na
EI, logo não aprofundei a leitura sobre eles. E os outros três trabalhos (o 1º, o 2º e o
4º) se relacionavam e, ainda um deles trouxe o exemplo de um município do Rio
Grande do Sul que ampliou suas vagas sem construir, nem comprar vagas de outras
instituições.
O trabalho de número 1 se referia à Lei nº 12.796 de 03 de abril de 2013 que
torna obrigatório a educação a partir dos quatro anos de idade, no contexto das
Políticas Públicas educacionais para a Educação Infantil. O trabalho trouxe alguns
desafios que precisam ser superados para que esta oferta seja efetiva, entre eles:
[...] o regime de colaboração, mais do que nunca precisa estar articulado e
organizado; a construção de novas escolas pelo Pró-Infância tornar-se
imprescindível a organização de um Sistema Municipal de Educação; a
definição de Parâmetros e Diretrizes que contemplem a EI como etapa de
extrema importância para a formação da criança, envolvendo o cuidar e o
educar, bem como, que garantam seu estatuto como sujeito de direitos
(LANES; ANTUNES; SARTURI, 2013, p.9).

Portanto, os fatores citados acima são limitantes da oferta da pré-escola, prevista
nas legislações, estes são os desafios futuros no que se refere à distribuição de vagas
na Educação Infantil.
O trabalho de número 2 destaca a construção da concepção de infância como
período particular da vida e a conquista da criança ao direito de educação formal no
contexto da Educação Brasileira. E trouxe um dado importante, que com base nos
documentos estudados, entende-se que há relativa priorização de atendimento.
Esta referente às crianças em idade de pré-escola (4 a 5 anos), o que faz
com que esta contemplação da EI nas políticas também seja relativa e atenda
de modo a priorizar as crianças maiores, deixando desassistidas as em idade
de creche (0 a 3 anos) (WINTERHALTER; TOMAZZETTI, 2013, p.9-10).

Esta prioridade no atendimento das crianças de 4 a 5 anos, deve ser divulgada
para que os municípios ao atualizarem ou elaborarem suas leis, planos de educação,
diretrizes e programas buscarem não prejudicar as crianças das faixas etárias de 0 a
3 anos. Pois mesmo essa não sendo a faixa etária da obrigatoriedade, possui grande
demanda nas instituições públicas, e, essa prioridade faz com que as vagas sejam
insuficientes para os berçários e maternais. O que por sua vez causa salas cheias nas
escolas públicas e grande procura por vagas nas escolas particulares do município na
faixa etária de 0 a 3 anos.
O trabalho de número 4 discute a ampliação de vaga na EI por meio do “Projeto
Intervenção” implementado na Escola Municipal de Educação Infantil Lucas Vezzaro,
no ano de 2012. Este modelo de organização chegou até a escola por intermédio da
Secretaria Municipal de Educação do município, de Erechim. A escola buscava
estratégias que viessem a auxiliar sua regulação.
Assim, o trabalho objetivava ampliar o número de vagas, oferecer condições
favoráveis de atendimento às crianças e a suas famílias e espaço escolar
acolhedor com uma programação ampla, diferenciada e contínua. Nessa
escola, o atendimento já acontece em tempo integral, assim a organização
das rotinas e todas as atividades programadas necessitavam de uma atenção
ainda maior, neste caso duplicada (OLIVEIRA; COMERLATTO, 2013, p. 4).

A escola do município de Erechim, ampliou suas vagas colocando duas turmas
em uma única sala, o que duplicou o atendimento. “A arquitetura de nossa escola foi
um ponto desfavorável ao atendimento das crianças, pois por ser toda aberta,
inclusive o espaço do refeitório, o frio era intenso.” Em 2013, obras de fechamento

com vidros foram realizadas pela Secretaria Municipal de Educação (SMED). Esta
EMEI1 é um projeto do Governo Federal em parceria com aquele município do
Programa ProInfância” (OLIVEIRA; COMERLATTO, 2013, p.3).
A EMEI de Erechim é uma projeto que deu certo, pois o município como um todo
envolveu a comunidade (SMED, pais, professores e direção da escola) para participar
das mudanças que precisavam ser realizadas no município para atender a demanda
manifesta.
Resultados gerais dos trabalhos encontrados no ano de 2013. O trabalho de
número 1 trouxe a obrigatoriedade a partir dos 4 anos de idade como centro,
mostrando os desafios que precisam ser superados para contemplar 100% a EI. O
trabalho de número 2 entende que há relativa priorização de atendimento na faixa
etária de (4 a 5 anos) na pré-escola. E que isto pode ser evidenciado nas políticas de
EI, deixando desassistidas as da creche de (0 a 3 anos). Por fim, o trabalho de número
4 trouxe a experiência de uma EMEI do município de Erechim que buscou em parceria
com a Secretaria de Educação do município, ampliar as vagas do turno integral,
organizando as salas e trabalho pedagógico de forma a atender duas turmas em uma
única sala. Esta prática relaciona-se as ações do Pró-Infância também. Importa
considerar que, é necessário conhecer a realidade de cada contexto, antes de
implantar uma ação como a da escola de Erechim.
No ano de 2014 foram encontrados 4 trabalhos no II Seminário Internacional de
Políticas Públicas da Educação Básica e Superior que ocorreu concomitantemente
com o IV Seminário Internacional de Gestão Educacional apresentados na VIII
Semana Acadêmica do curso de Especialização em gestão Educacional da UFSM.
Um (1) trabalho estava no eixo I, um (1) trabalho no eixo 2, e dois (2) trabalhos no eixo
3. Estes trabalhos podem ser encontrados no E-book do evento, no site.2
No quadro abaixo estão elencados os trabalhos, com seus autores, capítulos e
respectivos eixos:
Quadro 3 - II Seminário Internacional de Políticas Públicas da Educação Básica e
Superior, IV Seminário Internacional de Gestão Educacional, VII Semana Acadêmica
do Curso de Especialização em Gestão Educacional e a II Semana Acadêmica do
Centro de Educação da UFSM.

1
2

Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI).
E-BOOK do evento: http://coral.ufsm.br/seminariopoliticasegestao/2014/.

1) TÍTULO: DO ASSISTENCIALISMO A OBRIGATORIEDADE: LIMITES E POSSIBILIDADES
DE UMA EFETIVA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTORES: Daiane Lanes de Souza, Guilherme Keiling, Patrícia Miolo, Rosane Carneiro
Sarturi. (EIXO I - Qualidade e interlocuções com as políticas públicas e gestão da educação)
2) TÍTULO: FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL:
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE QUALIDADE
AUTORES: Patrícia Miolo, Eliana Miolo, Pamela da Silva, Rosane Carneiro Sarturi. (EIXO II Formação inicial e/ou continuada na perspectiva da qualidade em educação)
3) TÍTULO: A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
COMO INTERVENÇÃO PSICOEDUCACIONAL
AUTORES: Caroline Roso Lima Mariana de Almeida Pfitscher. (EIXO III - Práticas educativas
e as interfaces da qualidade)
1) 4) TÍTULO: DO DIREITO A PARTICIPAÇÃO À ESCUTA DAS CRIANÇAS NO CONTEXTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
2) AUTORA: Diana Vandréia Dal Soto. (EIXO III - Práticas educativas e as interfaces da qualidade)
Fonte: Elaborado pela autora.

Dos 4 trabalhos encontrados no ano de 2014 apenas o de número um (1) referese ao foco do estudo em questão. O mesmo aponta que o grande desafio da educação
infantil hoje se refere à qualidade, pois, inicialmente, esta ficou em segundo plano,
pois preocupava-se mais com a ampliação do atendimento em creches colocando, na
maioria das vezes, maior números de crianças por turma, não considerando o trabalho
pedagógico que estava sendo desenvolvido e nem por quem (SOUZA; KEILING;
MIOLO; SARTURI, 2014).
A obrigatoriedade da EI já tinha sido discutido no ano anterior por dois autores
deste trabalho. Os autores trouxeram a Lei de Diretrizes e Bases (LDB/96) como a lei
que corrobora a importância da educação infantil na Educação Básica, tornando-se
obrigatória a partir da sanção da Lei 12.793, de 04 de abril de 2013.
Os outros três (3) trabalhos referem-se a EI respectivamente, mas possuem
como foco a formação inicial dos professores da EI, a criança em situação de violência
e o direito a escuta e participação da criança na EI, por isto não aprofundei o estudo
nos mesmos. A seguir disserto sobre algumas das conclusões percebidas ao longo
da leitura dos 15 trabalhos encontrados sobre a temática em estudo.
Conclusões

Conclui-se que o número de trabalhos encontrados no Seminário Internacional
de Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em
específico das (VI, VII e VIII) Semanas Acadêmicas do Curso de Especialização e
Gestão Educacional (CEGE/UFSM) referente à Educação Infantil foi significativo
sendo que se aprofundou a leitura em 7 dos 15 trabalhos encontrados referente a EI
nos anos 2012, 2013 e 2014 conforme tabela abaixo.
Tabela 1 – Quantitativo dos Trabalhos selecionados, por edição do Seminário.
ANO

TOTAL/ANO

TRABALHOS
AMPLIAÇÃO/ VAGAS EI

Nº DE TRABALHOS
EM CADA ANO

2012

5

3

2º, 3º e o 4º

2013

6

3

1º, 2º e o 4º

2014

4

1

1º

Fonte: Elaborado pela autora.

Nos trabalhos apresentados neste estudo pode-se concluir que todos eles:
apresentavam resultados (parciais ou finais) de pesquisas realizadas em EMEIS de
diferentes municípios do RS que deram certo. Todos são tentativas de superar as
visões arcaicas ainda presentes em algumas realidades e práticas pedagógicas na EI,
conhecidas como escolarizantes e assistencialistas. Demonstram que a legislação
nacional vigente vem dando maior importância a esta etapa, embora priorize o
atendimento da escolarização obrigatória (4 e 5 anos).
É evidente nas pesquisas o pouco investimento que a EI teve ao longo dos anos.
O programa de governo bastante enfatizado é o Pró-Infância, que amplia as vagas na
EI por meio da aquisição, construção e reestruturação das EMEI´s nos municípios.
Importa considerar também, que o desafio de oferecer EI de qualidade às
crianças de 0 a 6 anos não é só do município e sim de todos os entes federados, o
que se torna essencial à organização de um Sistema Municipal de Educação e a
cooperação das esferas de poder por meio do regime de colaboração.
Conclui-se que pensar a EI é pensar em uma série de itens imprescindíveis para
sua efetivação com qualidade. E a qualidade ultrapassa a simples construção ou
ampliação das vagas, abarcando desde as concepções dos sujeitos (professores e
gestores do município) sobre o que é a infância e a criança, (percebidos nos Projetospolíticos e nos currículos das EMEI´s como nas práticas pedagógicas (suas interações
e brincadeiras) praticados no dia-a-dia da instituição. Dessa forma, é imprescindível a

participação e responsabilidade da família, da sociedade e do Estado para suprir as
necessidades das nossas crianças. Logo, a formação dos educadores/professores
torna-se se fundamental para conhecimento dessa realidade para que as legislações,
diretrizes, planos e pareceres contemplem as especificidades dessa faixa etária (0 a
3 ou de 4 a 5 anos).
Portanto, quem deve tratar da EI, propor suas leis são os educadores, e não os
economistas. A educação das crianças não pode ser vista apenas na lógica de
mercado (+ quantidade - qualidade). Ou seja, é preciso valorizar e financiar a
educação para que ela seja efetivada com qualidade.
Por fim, o foco deste trabalho era apenas a ampliação de vagas na EI, um dos
ganhos que obtive realizando-o foi que percebi que há muito a ser feito ainda por esta
etapa, e que a qualidade precisa ser contemplada na sua oferta e permanência.
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TECNOLOGIA EDUCACIONAL: SIGNIFICADOS NO CAMPO DA FORMAÇÃO DE
PROFESSOR
Josevânia Teixeira Guedes1
Marilene Batista da Cruz Nascimento2
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Eixo 2 – Formação de Professores
RESUMO
Este artigo tem como objetivos contextualizar as mudanças no campo das tecnologias introduzidas no
contexto educacional com vistas a discutir a necessidade de uma formação docente ressignificada pela
reflexão-na-ação. As tecnologias em si não solucionam problemas da educação. Entretanto, esses
dispositivos estão presentes diuturnamente na vida dos indivíduos, inclusive, no ambiente escolar e
acadêmico. Entende-se que a tecnologia é um corpo de conhecimentos cujas bases se encontram
estabelecidas em disciplinas científicas e que agregam artefatos do cenário sócio-histórico que lhe
conferem significação. Trata-se de uma pesquisa teórica, de cunho bibliográfico, acerca da convivência
de distintos dispositivos didático-pedagógicos em sala de aula, a exemplo das tecnologias digitais e
dos livros didáticos impressos. Utilizou-se literatura especializada sobre as diversas dimensões da
tecnologia educacional e seus avanços no cenário da formação docente, enfatizando reflexões sobre
a construção de conhecimento no processo de ensino e aprendizagem a partir da teoria interacionista.
Cabe destacar que as ressignificações metodológicas do professor precisam ser (re)pensadas a partir
da tentativa de apropriação de saberes teóricos e experimentais por parte dos estudantes. Sustenta-se
a relevância de estudos que indiquem os sentidos e os signifcados das tecnologias educacionais para
a formação docente na era digital. Faz-se pertinente a defesa sobre a irrecorribilidade da utilização das
mídias tecnológicas, considerando-se os avanços que obrigam a sociedade e, especialmente, a
educação a compreender que se trata de uma situação e de uma condição da vida moderna atual.
Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Formação docente.

INTRODUÇÃO
A tecnologia educacional e a formação do professor para a atuação no ambiente
escolar é um tema recorrente na atualidade em virtude das características locais da
sociedade inteligente do conhecimento. As mudanças na educação passaram por
períodos de (re)adaptações, entretanto, o atual contexto social na era digital se coloca
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adiante dos atores educacionais, exigindo uma gestão significativa na sala de aula,
bem como estudos e reflexões da práxis.
As máquinas e sua influência sobre o homem modifica o modus vivendi e tem
alterado a forma de olhar e compreender o mundo. As críticas existem, mas diante da
premência e da realidade que se antecipa não temos como não considerar os avanços
das tecnologias. A atração pelo virtual e pela navegação digital conquista adeptos em
todas as faixas etárias e o acesso ao mundo tecnológico está vinculado a uma senha
de rede wi-fi.
A tecnologia pensada em função do ambiente educacional apresenta suas
nuances próprias e gera entendimentos diversos. Cabe lembrar que até poucos dias
se acreditava que as tecnologias poderiam resolver os antigos e petrificados
problemas educacionais, o que não seria factível. A partir das pesquisas e debates
dos diversos segmentos da educação, tornou-se possível perceber esse equívoco.
Há uma compreensão que, tanto a máquina, no caso do computador, quanto ao
acesso à rede são dispositivos que se assemelham a inteligência e que produzem
signos, mas por si só, não resolvem as dificuldades ligadas ao processo de ensino e
aprendizagem. Esses artefatos são fontes para um trabalho didático-pedagógico
relevante. Isso não diz respeito tão somente ao uso de computadores, mas a outras
ferramentas que se agregam, como: aparelhos de televisão, DVD, datashow, lousas
digitais, entre outros.
Os estudos indicam caminhos para a convivência das tecnologias e do modus
operandi do professor em sala de aula com a finalidade de alcançar os objetivos
educacionais. Isso significa que os docentes precisam receber formação qualificada
para trabalhar com as tecnologias educacionais em rede.
Nessa perspectiva, este artigo tem como objetivos contextualizar as mudanças
no campo das tecnologias introduzidas no cenário educacional com vistas a discutir a
necessidade de uma formação docente ressignificada pela reflexão-na-ação.
Trata-se de uma pesquisa teórica1, de cunho bibliográfico, acerca das dimensões
dos avanços da tecnologia educacional na formação docente. Para Lakatos e Marconi
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(2010), esse tipo de pesquisa tem a finalidade de envolver sujeito e objeto do
conhecimento por meio de fontes secundárias de estudo.
SIGNIFICADOS DAS TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO DOCENTE
As transformações contemporâneas, especialmente, nas comunicações e nas
tecnologias são visíveis pelos diversos espaços do mundo civilizado. Essas mudanças
sociais exigem o redimensionamento e a reestruturação dos setores e, inclusive,
impulsionam os indivíduos no sentido da formação continuada profissional.
Entre os diversos profissionais se encontra o professor, ator da ação teóricopedagógica, que precisa ser formado para trabalhar no contexto transformado pela
tecnologia móvel. Tem-se disseminado no cenário educacional a concepção do
professor

reflexivo

–

aquele

que

se

autoconstrói

enquanto

constrói

e,

simultaneamente, avalia os estudantes e (re)avalia a própria prática pedagógica –, ou
seja, faz reflexão imediata da sua ação docente. O que diferencia a reflexão‐na‐ação
de outros modos de refletir é a competência do professor em ressignificar o conhecer
na ação e vivenciar experimentos imediatos, (re)pensando acerca da prática docente
(SHÖN, 2000).
O atual cenário tecnológico social tem suas naturais consequências em todos os
âmbitos do mundo civilizado, alterando concepções, modos de leitura e de
interpretação. Para Castells (2011, p. 97) “[...] seria tentador correlacionar à formação
desse paradigma tecnológico às características de seu contexto social [...]”. Esse
pesquisador afirma que a “[...] comunicação mediada pela Internet é um fenômeno
social recente demais para que a pesquisa acadêmica tenha tido a oportunidade de
chegar a conclusões sólidas sobre seu significado social” (p. 442).
O funcionamento satisfatório do sistema educacional envolve a existência de
planejamentos, objetivos, estratégias e ação didático-pedagógica coerente com a
realidade social. Esse apoio vai além da disponibilidade e utilização das tecnologias
com seus dispositivos, mas se lança, prioritariamente sobre um esquema, tanto
técnico quanto teórico-metodológico, que favoreça o uso da tecnologia.
Almeida (2000) levanta questões sobre os cursos de formação docente que têm
como características o fato de serem de curta duração, sem alinhamento com os
objetivos à prática docente – situação que permanece, em alguns cursos, mais de

duas décadas depois da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), n. 9394/1996. Como
consequência, os professores têm dificuldade de desenvolver a reflexão-na-ação.
Por sua vez, quando o discente aprende a apreender, vivencia um processo
racional e prático de experimentação. Considere-se, assim, a relevância da aplicação
das tecnologias de informação e comunicação na educação, tanto para o docente
quanto para o discente. Vivemos em uma sociedade inteligente de conhecimento que
dispõe de avanços significativos no campo tecnológico e exige um ensino voltado à
inclusão digital e social para uma formação humana na conjuntura do mundo do
trabalho.
As tecnologias em si mesmas não solucionam problemas educacionais, mas
seus dispositivos e mecanismos estão presentes diuturnamente na vida do homem
contemporâneo, inclusive, no ambiente escolar e acadêmico. Desde os anos iniciais
até o ensino superior, percebe-se que o panorama do processo educacional se
alterou. Sancho e Hernández (2006) consideram a necessidade da escola ser
envolvida em projeto de reflexão e ação em torno da realidade mundial.
Para Litwin (1993, p. 5), a tecnologia é um corpo de conhecimentos cujas bases
se encontram estabelecidas em disciplinas científicas e que, uma vez encaminhadas
para as práticas de ensino e aprendizagem, agregam meios disponíveis capazes de
responder “[...] à realização de fins nos contextos sócio-históricos que lhe conferem
significação”.
Quanto à tecnologia educacional e sua relação com a didática, a preocupação
se volta para as práticas de ensino e inclui as relações ideológico-políticas que se “[...]
torna fundamental no reconhecimento dos fins subjacentes, nas diferentes propostas
de tecnologia educacional” (LITWIN, 1993, p. 5).
Para Maggio (2007) existe a necessidade de se discutir substantivamente a
questão da tecnologia educacional, principalmente no campo da didática. Segundo
Barriga (1991), a didática deve ser revista e sobre ela se tem debatido em função de
como conduzir o processo de ensino e de aprendizagem, e de como utilizar a
tecnologia tradicional e as metodologias ativas de aprendizagem na sala de aula.
Essas modificações didático-metodológicas precisam ser (re)pensadas a partir
da tentativa de construção de conhecimentos teóricos e experimentais. Educadores e
produtores de tecnologias necessitam vivenciar um processo de integração e

compartilhamento de saberes e fazeres com vistas à definição de um norteamento
didático para uma escola que satisfaça às demandas atuais e cujo único material
didático disponível não deve ser somente o livro didático.
A preocupação é legítima e o como trabalhar uma realidade onde coexistem
livros impressos e computadores é um desafio que “[...] se amplia e se altera quando
são acrescentadas à leitura e utilização do livro didático, as especificidades do
ambiente digital” (KENSKI, 2003, p. 227). E ainda que “[...] as novas formas de leitura
e seus desdobramentos vão exigir metodologias e ações [...] diferenciadas de ensino”
(p. 233). Isso seria a (re)invenção da pedagogia. Para Giraffa et al (2012), a novidade
é a tônica em todo o contexto e não há como sugerir o que ou como fazer essa
reinvenção.
Nessa perspectiva, as potencialidades devem ser acessadas e exploradas “[...]
por uma audiência ainda muito maior, mas, para tanto, se faz cada vez mais
indispensável o aprimoramento das próprias técnicas de ensino” (FERREIRA, 2012,
p. 20).
Reportando-se à sobrevivência do livro didático, considerado ainda um suporte
da maioria das atividades escolares, inserido nesse contexto das tecnologias nas
salas de aula, Munakata (2010) afirma que
[epistemologicamente] comprometido com o que aconteceu (mesmo que
recentemente), o futuro é-lhe inteiramente vedado. Cabe-lhe, então, apenas
rastrear historicamente os elementos que compõem a questão formulada,
elaborando, talvez, elementos para torná-la pensável. É o que se propõe aqui,
examinando a constituição histórica do livro, do livro didático e da escola.
(MUNAKATA, 2010, p. 219)

O autor critica a ideia do fim do livro disseminada por alguns incautos, como
também recorda a época em que para substituir os livros didáticos eram
criados/elaborados por professores e equipes especializadas os, assim, chamados
material alternativo. Este tinham características semelhantes às do livro didático como
também apresentavam em alguns casos cópias desautorizadas dele.
Para Munakata (2010, p. 227), “[...] se o livro didático é, assim, estruturante da
prática escolar, sua sobrevida está determinada não pela tecnologia que lhe serve de
suporte, mas pela própria permanência e durabilidade da forma escolar”.
Maciel (2010) discute o controle humano sobre qualquer tipo de tecnologia,
enfatizando a tendência do ser humano ao endeusamento do novo e do poder da

máquina em detrimento do humano, do sentimento. A autora aborda as duas pontas
cruciais da questão que se bifurca na crença sobre o material didático impresso e o
extasiamento perante às TIC em crescente avanço, ainda sem uma didática específica
para o seu uso com finalidades educacionais.
A expansão das redes sociais virtuais remetem à pergunta sobre se elas teriam
espaço na escola. Ora, a argumentação de Maciel (2010) equipara as situações já
conhecidas de comunicação entre seres humanos, mas que agora surgem vestidas
de nova roupagem. Nos anos 60, por exemplo, as revistas populares de significativa
circulação, a exemplo de Ilusão, Contigo, Capricho, Noturno e Cinderela traziam em
suas páginas as variedades para os adultos e costumavam dispor de um espaço
destinado à correspondência sentimental acessível aos leitores.
Esses

espaços,

atualmente, corresponderiam aos

sites e chats em

funcionamento que têm objetivos voltados para o namoro e outros tipos de
relacionamentos.

Por sua vez, o correio eletrônico é o formato moderno das

correspondências tradicionais. Afirma-se, então, que por detrás de qualquer
possibilidade do computador/web está o ser humano em constante busca do outro,
da comunicação como se faz nas redes sociais onde “[...] os indivíduos estão
interligados por um ou mais tipos específicos de interdependência, [...] partilha de
saberes, relações de crenças ou prestígio. Portanto, redes sociais sempre existiram,
não são invenção contemporânea” (MARINHO, 2010, p. 198).
Continuando a refletir sobre os acessos à Internet e às interações entre
indivíduos, frise-se que não seriam os professores de tal sorte incautos profissionais
a ponto de não perceberem que, especialmente, pré-adolescentes e adolescentes
priorizam jogos eletrônicos, redes sociais, chats e vídeos a outras disponibilidades na
rede, como é a oferta de acesso à biblioteca.
Não por esse motivo se impeça o estudante de participar do mundo que lhe
compete, dos espaços colaborativos e interativos onde todos se encontram. É que “[a]
Internet, sem o menor resquício de dúvida, provocou mudanças significativas na
sociedade. Dentre elas, foi absolutamente inovadora na forma das pessoas se
comunicarem” (MARINHO, 2010, p. 201).
Para esse autor, os professores podem adotar uma atitude de enfrentamento de
uma realidade da qual a escola não abre mão: o currículo; a perda de autoridade do

professor; a questão da indisciplina; e de como eliminar os riscos potenciais circulando
na rede como o dos personas/fakes que se constituem perigos, entre outros que
oferecem as redes virtuais por serem totalmente abertas ─ a não ser que sejam
criadas as redes restritas às escolas através de softwares limitados aos programas
educacionais através da expansão das franquias escolares, a exemplo, dos sistemas
pedagógicos como o Positivo (Curitiba), Objetivo; COC Sistema de Ensino e Anglo
(São Paulo), Expoente (Paraná) e o Pitágoras (Minas Gerais).
Muitas distinções e explicações têm sido dadas a respeito do termo tecnologia,
levando-se em conta a generalidade que expressa, no ambiente educacional, e que
se reporta ao conjunto de lápis, livros, borrachas, apagadores de quadros, quadros,
cadernos, livros; aparelhos de TV e tantos outros, todos relacionados na categoria
tecnologia, sejam dependentes ou independentes.
Com a chegada dos computadores e das lousas digitais nas salas de aula e com
a abertura dada pela Internet, muitos entendem que tecnologia designa apenas essas
modernas máquinas e a rede que interliga pessoas e veicula informações etc.
Entretanto, trata-se de um mundo novo, desconhecido e para o qual o docente precisa
está devidamente preparado didaticamente. A utilização da rede tem sido desenfreada
e quase que só utilizada pelos jovens com finalidades de lazer ou outras não
propriamente formadoras da personalidade intelectual do indivíduo e que, em virtude
disso, pode não contribuir para a apropriação de conhecimentos e saberes
acadêmicos e profissionais.
Kenski (2010) aborda as muitas tecnologias e as formas de comunidades de
aprendizagem. Em primeiro lugar, refere-se à banalização do termo “comunidade” e
afirma ter essa designação uma história, diferentes sentidos e concepções, sendo
que,
[nas] redes digitais, o conceito de “comunidade” se atualiza e reflete um novo
movimento social. As mídias divulgam e potencializam suas condições e
“novidades” para pessoas socialmente desagregadas. Inúmeros espaços
virtuais são criados para abrigarem cibernautas a procura de identidades
coletivas e espaços de trocas comunicacionais para os mais diferenciados
fins. (KENSKI, 2010, p. 218).

Esse fascínio pode ou não vir a acostumar as pessoas de tal forma até que,
naturalmente, venham a diminuir o interesse e percam o encanto. Outros acreditam
que há riscos de vícios gerados pela extrema convivência virtual/digital.

A propósito de uma educação para os dias atuais, Charlot (2008) trata de pôr os
pés no chão quanto aos pontos de vista tradicionais e interacionistas. Isto é, o
estudioso pensa uma educação menos fingida e mais efetiva, longe das pedagogias
ideais, da didática perfeita e do professor herói. A relação com o saber dispõe de muita
teorização e da crença do professor. O docente ideal estaria mais perto da realidade
e, conhecendo-se, teria mais chance de conhecer o outro e com ele interagir, isto é, a
partir da construção gradativa do conhecimento e de forma compartilhada
(interacionista).
Essa contraposição entre o tradicional versus o interacionista conduz a dois tipos
específicos de pedagogia: à tradicional compreendida como aquele modelo no qual o
professor diz e os alunos aceitam o dito como verdade absoluta; e à interacionista que
acredita na construção contínua do conhecimento, gerando, assim, uma atitude de
partilha e de contribuição mútua (CHARLOT, 2008).
O pesquisador constata que “[...] os docentes são vítimas do papel da escola
numa sociedade capitalista e, de modo mais amplo, hierarquizada; mas eles também
são atores e, por isso, mesmo que não sejam deuses (ou deusas...), não são
impotentes [...]” (CHARLOT, 2008, p. 175).
Esse modo de pensar a didática permite compreender o real contexto em que
funcionam as escolas. O docente, em sua condição de ator, de ser político e crítico
consegue imprimir transformações à realidade à qual pertence e é capaz, também, de
ampliar a sua visão de mundo e entrelaçamento de experiências construtoras de
saberes e fazeres, quer em sua função na sala de aula ou em outros espaços
escolares e não escolares.
Para Almeida (2000), torna-se imprescindível considerar que os novos
instrumentos computacionais estão sendo associados a outras tecnologias do tipo
independente, a exemplo, do livro didático, o que introduz novas formas de fazer e de
interagir, modifica a maneira como se pensa, como se aprende, o que torna necessário
elaborar uma reflexão sobre os mesmos em cada uma das atividades de formação
que se pretenda realizar.

Guedes (2013, p. 10 apud LEITE1, 2004) diferencia o avançar da tecnologia
dentro do ambiente educacional em tecnologias independentes - as que não
dependem de recursos elétricos ou eletrônicos para a sua produção e/ou utilização e as dependentes de um ou vários recursos elétricos ou eletrônicos para serem
produzidas e/ou utilizadas.
Nessa conjectura, a formação do docente perpassaria pelo desenvolvimento de
uma postura crítico-reflexiva, de outras abordagens e revisões de concepções de sua
condição de profissional com o perfil centrado em sua prática ─ como é pensado e
proposto por Schön (2000) e Zeichner (1993).
Por outro lado, Castells (2011) percebe nessa realidade o perigo do
entronamento de uma parte privilegiada da sociedade mundial enquanto, por outro
lado, indivíduos que não são incluídos no ambiente cibernético. Perpetua-se a
exclusão em detrimento de todo o esforço em democratizar a informação, a cultura e
os avanços da tecnologia.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Este artigo buscou contextualizar as transformações contemporâneas,
especialmente nas comunicações e nas tecnologias, que advém a sensação de ser
uma sequência imprevisível na perspectiva da formação do professor. As TIC na
educação alcança um patamar de consenso sobre a irrecorribilidade da utilização das
mídias tecnológicas, considerando-se o avanço que obriga a sociedade e,
especialmente, os atores educacionais a compreender que se trata de uma situação
e de uma condição da vida moderna atual.
Referindo-se sobremaneira à introdução de computadores na educação, cabe
reiterar que esses dispositivos tecnológicos ou objetos virtuais não foram feitos à
educação, ao ensino e à aprendizagem. No entanto, não há de se negar como a isto
se prestou e adequou à formação e ao cotidiano de professores e de estudantes.
Trata-se de artefatos relevantes, seja com ou sem o acesso à Internet. Sem a
rede, pode-se usar aplicativos de muita utilidade para trabalhos/atividades ativas de
construção de conhecimento. E, acessando à rede, o leque de possibilidades é
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imensurável. Cabe destacar que, ainda, as ideias de encontrar caminhos para o veio
da didática e da pedagogia no cenário das tecnologias é prioridade. Espera-se
mudanças nas dimensões conceituais, procedimentais e atitudes na formação
docente quanto à utilização da TIC em uma realidade glocal.
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RESUMO
Este artigo refere-se a uma pesquisa monográfica do curso de Especialização em Gestão Educacional
da UFSM, que teve por objetivo analisar o curso de formação continuada dos Conselheiros Municipais
de Educação (Pró-Conselho/UFSM), considerando os pressupostos legais que o embasam e a
qualidade dos processos de gestão administrativo-pedagógica. Parte-se do pressuposto de que a
qualidade da oferta de um curso de formação continuada a distância depende do envolvimento e
comprometimento da equipe gestora, em especial da competência para produzir diagnósticos, planejar,
implementar as ações educativas, monitorar e avaliar o desenvolvimento do curso. Como metodologia
de pesquisa realizou-se um estudo de caso de abordagem quanti-qualitativa, tendo por base a análise
documental com foco na legislação vigente quanto às disposições do MEC sobre a Educação à
Distância fazendo a inter-relação com a Proposta do Curso de Formação Continuada de Conselheiros
Municipais da Educação em nível nacional e, também, a documentação do Pró-Conselho/UFSM, e a
observação participante Pontua-se, a partir da construção e análise de dados que a qualidade da
gestão pedagógica requer que a equipe pedagógica desenvolva ações embasadas nos preceitos de
gestão compartilhada para o planejamento, a organização e a avaliação dos encaminhamentos teóricometodológicos referentes aos processos de ensino e de aprendizagem no ambiente virtual do curso.
Considera-se que os processos de gestão administrativo-pedagógica do Pró-Conselho/UFSM,
repercutem diretamente na qualidade da oferta do curso de formação continuada dos Conselheiros
Municipais de Educação no RS, em especial no que se refere aos processos de planejamento,
organização, monitoramento e avaliação do/no curso, o que se destaca como um diferencial da equipe
que ocorrem nas reuniões, possibilitando que os problemas encontrados e diagnosticados sejam
resolvidos ainda na execução do curso.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Gestao. Formação Continuada.

INTRODUÇÃO
Este estudo é fruto de uma pesquisa monográfica do curso de Especialização
em Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/UAB), que
teve como objetivo analisar o curso de Formação Continuada dos Conselheiros
Municipais de Educação desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), considerando os pressupostos legais que o embasam e a qualidade dos
processos de gestão administrativo-pedagógica.
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Cabe destacar que o Curso de Formação Continuada de Conselheiros
Municipais de Educação constitui uma das iniciativas do Programa Nacional de
Capacitação dos Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho) instituído para
desenvolver uma política de democratização da gestão educacional. O objetivo do
programa visa contribuir para a formação dos conselheiros municipais de educação
de maneira que os Conselhos Municipais de Educação se tornem instâncias de
proposição, fiscalização e normatização de políticas públicas.
Esta pesquisa está relacionada ao Observatório de Educação “Interlocuções
entre políticas públicas e ações pedagógicas: limites e possibilidades” 1, em especial
ao objetivo que prioriza delinear e analisar os limites e as possibilidades dos
Conselhos Municipais de Educação, vinculados ao Pró-Conselho no Rio Grande do
Sul (RS). A Universidade Federal de Santa Maria é responsável pela oferta do curso
a distância (Pró-Conselho) no RS, sendo que já desenvolveu no período de 2013 a
2014 duas edições do curso.
Parte-se do pressuposto de que a qualidade da oferta de um curso de formação
continuada a distância depende do envolvimento e comprometimento da equipe
gestora, em especial da competência para produzir diagnósticos, planejar,
implementar as ações educativas, monitorar e avaliar o desenvolvimento do curso.
Também, é importante registrar que, a partir do advento da Lei n. 9.394 de 1996
(BRASIL, 1996), as modalidades educativas surgiram no cenário da educação
nacional, entre elas a Educação à Distância (EaD). Mas, simplesmente apresentar
nova modalidade ou, até mesmo, mudar a sua nomenclatura inserindo-a em universos
presencial ou a distância não é suficiente. É importante, a exemplo da educação
presencial, priorizar a qualidade dos processos formativos e a oferta dessa
modalidade e, para isso, torna-se indispensável uma gestão compartilhada tendo por
base o planejamento, a organização, a implementação e a avaliação comprometida e
coletiva.
FORMAÇÃO CONTINUADA E OS REFERENCIAIS DE QUALIDADE

1

Observatório de Educação/CAPES (OBEDUC), vinculado ao grupo de pesquisa Elos da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM).

Na educação, verifica-se que o professor precisa se preparar para realizar
diferentes atividades que podem surgir durante a sua vida profissional, muitas vezes,
além de ser professor, de estar em sala de aula, desempenha algumas atividades que
envolvem o planejamento de estratégias, de marcos legais, como a questão do
Conselho de Educação como lócus de gestão colegiada da educação.
Dessa maneira, para o aperfeiçoamento e o aprimoramento do trabalho docente,
evidencia-se necessário que o professor esteja em constante formação, seja em
cursos de capacitação, de especialização, seja na própria escola, em instituições
especializadas, ou, mesmo, a distância. Dessa maneira, a EaD, justamente, por ser
uma modalidade de ensino em que se utiliza o tempo e o espaço que os sujeitos
dispõem para estudar, é um lócus alternativo para a [re]construção e consolidação do
conhecimento.
A EaD não possui uma definição unânime, varia conforme o autor estudado,
porém, percebe-se que as suas principais características são: distância em termos de
espaço, separação no tempo, separação do professor/aluno e a utilização das
tecnologias (BELLONI, 2009). Entretanto, busca-se uma definição mais consistente
com os desafios e a demanda atual existente, considerando-se que um curso a
distância precisa estar comprometido com o pensamento de expandir a educação
conforme a necessidade de formação contínua dos profissionais, a partir de uma
formação crítica para qualificar e otimizar o trabalho dos profissionais de educação e,
respectivamente, as políticas públicas e os processos de gestão da educação
municipal.
Dessa maneira, a formação continuada constitui-se também na seara da
educação a distância, justamente com a finalidade dessa modalidade educativa
oportunizar a participação e o acesso de todos e todas, bem como atender a um
número maior de pessoas, independente de onde estejam. Certamente, se refere a
uma formação mais ampla para quem não tem tempos e espaços em datas/horários
engessados/fechados de cursos presenciais para continuar seus estudos e
aprendizagens. Nesta ótica, é elementar que sejam potencializadas condições para
que todos, incluindo os docentes, possam se capacitar e aperfeiçoar seus
conhecimentos, saberes e fazeres para exercer a profissão cada vez mais competente
e qualificada.

Fortalecer as ações desenvolvidas pelo Conselho de Educação, como órgão
colegiado e agente do processo de proposição, execução e fiscalização das políticas
públicas em educação perpassa, primeiramente, pela formação dos profissionais que
atuam em seu contexto; os professores, assim como pais, sindicalistas, técnicos, entre
outros segmentos, integram tais contextos.
Com relação a formação continuada a distância, Rumble (2003, p. 23) destaca
que “[...] uma outra instância interessada neste processo é o governo. É ele quem
provê grande parte dos recursos necessários para a instituição de um sistema de
ensino a distância”. Dessa maneira, o curso de Formação Continuada de Conselheiros
Municipais de Educação constitui uma das iniciativas do Programa Nacional de
Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho), destinado à
formação continuada de Conselheiros que atuam nos Conselhos de Educação e à
formação de novos conselheiros a partir da criação de Conselhos Municipais de
Educação no país.
As discussões sobre a qualidade da educação, referenciais e parâmetros que
possam identificar o que seria essa qualidade, estão cada vez mais em debate no
cenário mundial, em conferências, seminários, estudos, principalmente ligados ao
governo que se materializa nas políticas educacionais.
Dourado e Oliveira (2009) compreendem a qualidade em uma perspectiva
polissêmica e que o alcance dessa qualidade está relacionado aos diferentes
espaços, atores e processos formativos, nos diferentes níveis, ciclos, modalidades
educativas, trajetória histórico-cultural e o projeto de nação. Para os autores, a
qualidade é um conceito histórico que se altera no tempo e no espaço conforme as
demandas e exigências da sociedade. Os autores ainda destacam a importância de
estabelecer padrões de qualidade de ensino, entretanto consideram que há
dificuldades e diferenças na definição de um padrão único de qualidade por causa do
cenário desigual da educação brasileira.
Diante da necessidade da criação e indicação de parâmetros de qualidade para
a avaliação da educação, o MEC, no período de 2004 a 2009, publicou diversos
documentos sobre a qualidade da educação, entre eles: Indicadores da Qualidade na
Educação (2004), Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil –

Volume I e II (2006), Referenciais da Educação Superior a Distância (2007) e
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009).
Nesse estudo, utiliza-se como base de análise os Referenciais da Educação
Superior a Distância, publicado pela extinta Secretaria de Educação a Distância
(SEED/MEC), no ano de 2007, e apresenta definições de princípios, diretrizes e
critérios a serem observados pelas instituições de educação superior, na expectativa
de garantir a qualidade da educação na modalidade a distância, assim como, coibir a
precarização da educação superior (BRASIL, 2007). Mesmo sem ter força de lei, o
documento pode embasar a reflexão e a elaboração de referenciais de qualidade para
os outros níveis educacionais a distância e é definido nacionalmente como um “[...]
referencial norteador para subsidiar atos legais do poder público no que se referem
aos processos específicos de regulação, supervisão e avaliação da modalidade
citada” (BRASIL, 2007, p. 2). Dessa maneira, configura-se um documento essencial
para os gestores que primam pela qualidade nos cursos ofertados.
Assim sendo, nos Referenciais da Educação Superior a Distância (BRASIL,
2007) consta que os aspectos a serem considerados pelos cursos a distância devem
abranger aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura. Para dar conta
desses aspectos, as seguintes dimensões devem ser definidas no projeto do curso:
a)

Concepção de educação e currículo no processo de ensino e

aprendizagem: tratam sobre os aspectos epistemológicos de educação, currículo,
ensino, aprendizagem e de perfil do estudante que se deseja formar.
b)

Sistemas de comunicação: descrever como será essa interação, a

quantificação de tutor/estudante e as horas disponíveis para o atendimento, informar
sobre os momentos presenciais, cronograma do curso, entre outros.
c)

Material didático: devem passar por um rigoroso processo de avaliação e

pré-testagem para que os ajustes possam ser realizados antes do curso iniciar e que
os materiais sejam produzidos por uma equipe multidisciplinar.
d)

Avaliação: a avaliação da aprendizagem (processo contínuo, verificar o

progresso dos alunos, um permanente acompanhamento) e a avaliação institucional
(abrange aspectos da organização didático-pedagógico, corpo docente, corpo de
tutores, corpo técnico-administrativo, discentes, instalações físicas e meta-avaliação).

e)

Equipe multidisciplinar: recursos humanos, apresentar quadro com as

funções e das atividades inerentes a cada um, destacam três categorias essenciais
para a oferta de qualidade: docentes, tutores e corpo técnico-administrativo.
f)

Infraestrutura do curso: recursos humanos e material imprescindíveis a

execução do curso.
g)

Gestão acadêmico-administrativa: suporte aos estudantes, matrículas,

inscrições, requisições, acesso às informações institucionais, secretarias, tesourarias,
entre outros necessários ao apoio ao aluno.
h)

Sustentabilidade financeira: refere-se aos investimentos do curso, com

produção de material didático, capacitação da equipe, implantação de polos,
investimentos tecnológicos para o sistema de educação a distância.
Como o próprio documento destaca que não há um modelo único de EaD, é
imprescindível que essas dimensões sejam observadas na construção e execução do
projeto do curso.
Cabe destacar que um dos importantes aspectos da EaD a ser considerado é
referente a gestão do curso. Segundo Libâneo (2004, p.100) a gestão é a “[...] tomada
de decisões e a direção e controle dessas decisões” e os processos de gestão,
organização e direção “[...] assumem diferentes significados conforme a concepção
que se tenha dos objetivos da educação em relação à sociedade e à formação dos
alunos” (p. 101). Especialmente, encontra-se os preceitos de gestão democrática para
a educação nacional na Constituição Federal do Brasil (CF/88), no artigo 206, bem
como no artigo 14 da LDB/96.
METODOLOGIA
A pesquisa embasou-se em uma abordagem quanti-qualitativa, na perspectiva
de que as pesquisas quantitativas “[...] são amplamente utilizadas quando a intenção
é garantir a precisão dos resultados, evitando distorções de análise de interpretação
e possibilitando, em consequência, uma margem de segurança quanto às inferências”
(MICHEL, 2005, p. 33). Segundo Minayo (2010), alguns dados coletados não podem
ser traduzidos em números, dessa maneira, a pesquisa qualitativa ocupa-se com a
realidade que não pode ser quantificada ou mensurada, pois utiliza informações
subjetivas como valores, atitudes, motivos, crenças, concepções, entre outros.

Utilizou-se o estudo de caso, tendo por base a análise documental e a
observação participante e, nesse sentido, segundo Lima (2004), o estudo de caso
possibilita uma imersão integral, profunda e minuciosa do pesquisador sobre a
realidade investigada.
A coleta de dados foi realizada junto ao Curso de Formação Continuada de
Conselheiros Municipais de Educação – Pró-Conselho da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM), no RS, tendo por parâmetro o período de março de 2013 a
agosto de 2014, abrangendo a 1ª e a 2ª edição do curso.
Com a intenção de retratar a realidade do trabalho dos gestores do curso, a
observação participante foi primordial, já que o objeto de estudo encontrava-se no
ambiente natural de trabalho da pesquisadora e, assim sendo, não apenas houve a
oportunidade de observar as proposições e ações, mas, também, intervir e contribuir
na gestão do curso mencionado. Conforme Vianna (2007, p. 51) o pesquisador nesta
ótica “[...] mergulha no campo, observa segundo a perspectiva de um membro
integrante da ação e também influencia o que observa graças à sua participação”.
Realizou-se a análise documental tendo por foco a legislação vigente quanto às
disposições do MEC sobre a Educação à Distância fazendo a inter-relação com a
Proposta do Curso de Formação Continuada de Conselheiros Municipais da
Educação em nível nacional e, também, a documentação do Pró-Conselho/UFSM (os
relatórios parciais e finais da 1ª e 2ª edição do curso e as Atas das reuniões dos
gestores, tutores e apoio administrativo e de informática).
A análise de conteúdo foi realizada com amplo objetivo de descrever, analisar e
interpretar os dados obtidos na pesquisa. Segundo Bardin (1979, p. 42, apud GOMES,
2010), a análise de conteúdo se refere a um
[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens.

Para tanto, as informações coletadas na pesquisa foram categorizadas,
inferidas, descritas e interpretadas conforme o problema e os objetivos propostos,
seguindo uma análise temática que tem como conceito central o tema que pode ser
representado por uma palavra, uma frase ou, até mesmo, um resumo (GOMES, 2010).

UM OLHAR NOS PROCESSOS DE GESTÃO DO PRÓ-CONSELHO/UFSM
Tendo como foco o objetivo propostos na pesquisa, apresenta-se uma breve
análise dos processos de gestão do Pró-Conselho/UFSM entrecruzando aos
Referenciais de Qualidade da Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007).
O Pró-Conselho, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria no RS
(Pró-Conselho/UFSM), iniciou as atividades da 1ª edição do curso em setembro de
2012, com o objetivo de “Capacitar Conselheiros Municipais de Educação e/ou
Técnicos do quadro efetivo das Secretarias Municipais de Educação do Estado do Rio
Grande do Sul [...]” (UFSM, 2012, p. 3), com a intenção de qualificar a atuação dos
conselheiros e/ou técnicos e, assim, fortalecer os CME e contribuir na criação desses
nos municípios em que ainda não foram criados.
O Pró-Conselho/UFSM, em sua estrutura, observa as diretrizes gerais da
SEB/MEC quanto a se caracterizar um curso de extensão a distância com carga
horária total de 180h, com 164h a distância, ofertado via internet, em Ambiente Virtual
de Ensino e Aprendizagem – AVEA (Plataforma Moodle1) e 16h com a previsão de
encontros presenciais com oficinas, com previsão de duração de 6 meses.
Os princípios fundamentais no curso, elencados no Guia de Diretrizes (UFSC,
2009) estão ancorados na interação, cooperação e autonomia, e destacam que sua
implementação possibilitará a qualidade do curso. A interação refere-se a
comunicação e participação dos cursistas e dos tutores no ambiente do curso
oportunizando a troca de experiências. A cooperação exige a colaboração e
participação dos envolvidos para alcançar um objetivo compartilhado. Quanto a
autonomia, destaca-se: “Domínio crítico e referenciado do conhecimento; capacidade
de decidir, de processar e selecionar informações; envolve criatividade e iniciativa”
(UFSC, 2009, p. 11).
A estrutura curricular do curso está organizada em três estágios: Introdução
(assuntos relacionados a educação e tecnologia), Aprofundamento (princípios,
estrutura e funcionamento do CME; subsídios para atuação do conselheiro; Conselho
Municipal e as políticas públicas) e Integrado (Projeto Integrador). No total são cinco
módulos com oficinas (encontros presenciais). Esses módulos são complementares e
dão subsídios teóricos e práticos para a elaboração do Projeto Integrador ao final do
1

Disponível em: <http://ccmers.proj.ufsm.br/moodle/>.

curso e “[...] terão como objetivo estabelecer uma relação entre a experiência pessoal
e profissional dos conselheiros e os conteúdos estudados nos módulos temáticos”
(UFSM, 2012).
Os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (BRASIL,
2007) ressaltam que no projeto político-pedagógico de curso devem estar explícitos a
opção de educação, de currículo, de ensino, de aprendizagem, de perfil de estudante,
delinear princípios e diretrizes para o processo de ensino e de aprendizagem, assim
como, a produção do material didático, de tutoria de comunicação e de avaliação.
Destaca-se que as ações de planejamento, organização, monitoramento e avaliação
da equipe do Pró-Conselho/UFSM não estão alicerçadas somente no projeto do curso,
mas, também, nos documentos nacionais do MEC sobre o programa: Livros dos
Conteúdos dos Módulos, Caderno de Oficina, Guia de Diretrizes, Guia do Professor
Tutor, Caderno de Referência e Guia de Consulta1.
Dessa maneira, verifica-se que esses são aspectos importantes e que precisam
estar bem definidos e compreendidos pelos gestores do curso, uma vez que é preciso
haver coerência entre princípios, diretrizes e metodologia utilizada no curso, o que
está intimamente relacionado à gestão administrativo-pedagógica do curso e à
formação de conselheiros de educação.
O ambiente virtual do curso (Moodle-conselheiro) foi estruturado e desenvolvido
pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Depois de instalado, os
gestores foram avaliando o ambiente e fazendo ajustes e implementações para
adequar as necessidades e especificidades do RS, assim como a forma de gestar os
aspectos pedagógicos. O Moodle-conselheiro está organizado em 5 módulos, sendo
que cada um está subdividido em unidades que possuem materiais diferentes com
textos, imagens, fóruns de discussões, fóruns de dúvidas, vídeos, atividades de
aprendizagem e uma atividade de avalição no final do módulo.
O material base do curso está em formato de texto, mas há outros materiais
complementares, entre eles: biblioteca; vídeos; animações sobre o conteúdo;
mapas conceituais do conteúdo; slides com explicações dos conteúdos e das
temáticas para a elaboração do Projeto Integrador. O material do curso, também, é
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Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12587&Itemid=881>

disponibilizado nos cadernos online1 e em CD que é gravado e entregue aos
cursistas no início do curso no encontro presencial.
A avaliação da aprendizagem e o acompanhamento dos cursistas são realizados
ao longo do curso com base na qualidade das atividades de cada módulo, assim como
a sua interação e participação nos fóruns. Conforme o projeto do curso,
O diálogo constituirá a base principal da avaliação, cabendo aos tutores a
iniciativa de proporcionar os estímulos e incentivos necessários ao
desenvolvimento dessa prática pedagógica, respeitando e estimulando o
participante - parceiro ativo nessa interação. (UFSM, 2012, p. 13).

Nas 1ª e 2ª edições do curso, os tutores, em parceria com o professor supervisor,
foram os responsáveis pela avaliação dos cursistas, pelo incentivo ao estudo e
interatividades nas atividades desenvolvidas no ambiente do curso. Conforme os
Referenciais de Qualidade para a educação Superior a Distância (BRASIL, 2007, p.
16) “[...] devem ser articulados mecanismos que promovam o permanente
acompanhamento dos estudantes, no intuito de identificar eventuais dificuldades na
aprendizagem e saná-las ainda durante o processo de ensino-aprendizagem”.
Na 1ª edição (2013), o curso contou com a participação de 78 municípios, sendo
156 cursistas matriculados e a certificação de 131 cursistas (conselheiros e técnicos),
sendo que a meta de certificação dessa edição estabelecida pela SEB/MEC era de
120 cursistas. Assim, superou-se a meta estipulada. A 2ª edição foi desmembrada em
duas ofertas com a meta de certificação de 320 cursistas. Na 1ª oferta da 2ª edição
(2013/2014) foram matriculados 98 municípios com 192 cursistas, com a certificação
de 146 cursistas. Na 2ª oferta da 2ª edição (2014) com 198 cursistas representando
104 municípios do RS e a certificação de 151 cursistas, dessa maneira, na 2ª edição
houve a certificação de 92% da meta estipulada pela SEB/MEC.
As reuniões da equipe gestora são realizadas para discussões e decisões
administrativo-pedagógicas e ficam registradas em atas que são disponibilizadas para
toda a equipe no Drive (google) de forma mais simplificada. Assim, diante das Atas
das reuniões da equipe do Pró-Conselho/UFSM, verificou-se que no período de abril
de 2013 a agosto de 2014 foram realizadas 42 reuniões onde foram discutidos temas
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como: seleção de apoio administrativo e/ou tecnológico, seleção de tutores e reuniões
sobre aspectos pedagógicos e administrativos do curso.
Conforme observação e análise dos documentos do Pró-Conselho/UFSM,
verificou-se que os processos de gestão do curso são condizentes com os preceitos
do Projeto e do Plano de Trabalho. Assim sendo, desde a intenção, o planejamento e
a concretude das ações do projeto, há participação de todos da equipe, envolvendo
diferentes áreas, diferentes experiências e, também, diferentes visões do processo.
Na análise das atas das reuniões, também, foi possível fazer a categorização
dos

procedimentos

discutidos

nas

reuniões:

planejamento,

organização,

monitoramento e avaliação, do total de 23 reuniões em 2013 e 19 em 2014, chegouse aos seguintes números:
Tabela 1: Classificação das Reuniões, 2013/2014 - Pró-Conselho/UFSM.
Classificação

2013

2014

Planejamento

43%

58%

Organização

57%

58%

Monitoramento

22%

47%

Avaliação

35%

32%

Fonte: Atas das reuniões da equipe Pró-Conselho/UFSM, 2013-2014.

Com os dados da tabela 1 verifica-se que o aspecto mais discutido nas reuniões
em 2013 é a organização, e em 2014 o planejamento e a organização. No ano de
2013 iniciou a 1ª edição do curso, assim, justifica-se que nas reuniões sejam tratadas
questões sobre a organização do curso, da equipe e do ambiente. No ano de 2014
percebe-se que houve um aumento dos assuntos sobre o monitoramento, pois
verificou-se a necessidade de aperfeiçoar e qualificar a interação e o monitoramento
dos cursistas no ambiente. Destaca-se que no ano de 2014 foram analisadas as atas
até o mês de agosto, e não foram incluídas as reuniões de avaliação final e da
elaboração dos relatórios da 2ª oferta da 2ª edição.
Os procedimentos de planejamento discutidos nas reuniões abrangem a questão
de seleção de cursistas, seleção de tutores, seleção de apoio administrativo e/ou de
informática, atividades do Moodle, Encontros Presenciais e discussões sobre o Plano
de Trabalho do curso. No início do curso, esses temas eram discutidos somente nas

reuniões administrativas com os coordenadores e o professor supervisor, depois
passaram a ser discutidas com toda a equipe.
A organização compreende aspectos de definição do curso relacionados ao dia
e horário das reuniões e plantões da equipe, organização do ambiente Moodle, do
cronograma do curso, dos eventos, troca da equipe, questionário, produção de ebook, encontros presenciais, contatos da equipe, site e reuniões na SEB/MEC e
UNCME/RS. Já no monitoramento é discutido em assuntos sobre o acesso dos
cursistas no ambiente com gráficos elaborados pela coordenação pedagógica, o
acompanhamento dos tutores (Planilha) e a interação e mediação dos tutores.
A avaliação abrange aspectos da elaboração dos relatórios, estudos da equipe,
critérios de avaliação dos cursistas, dos conceitos, dos Encontros Presenciais, das
atividades e do ambiente do curso, avaliação dos cursistas, feedbacks aos cursistas,
cronograma de avaliação, avaliação da equipe e da edição do curso em andamento,
entre outros.
O desafio da EaD, conforme Gomes e Lopes (2005, p. 3) é de “[...] superar o
paradigma de práticas burocráticas, individualistas, fragmentadas e hierarquizadas
nas instituições e organizações”. Diante desse desafio, a possibilidade encontrada
pela gestão pedagógica do curso em estudo foi desenvolver atividades com a
participação de todos os envolvidos, ou seja, uma gestão democrático-participativa
que possibilita uma visão ampla de todos os processos, de toda a conjuntura do curso,
de tudo o que acontece com participação nas decisões e encaminhamentos do curso.
Os gestores precisam ultrapassar os modelos e paradigmas tradicionais de
educação, que não são compatíveis com o modelo de sociedade que existe hoje, é
necessário que busquem informações e formação para desempenharem suas funções
com criatividade, trabalho descentralizado, participativo, autonomia, também, com
conhecimento de que as dimensões que permeiam a gestão de um curso de extensão
estão imbricadas pelas características administrativas e financeiras a serviço do
pedagógico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das observações do cotidiano dos processos de gestão e da análise dos
documentos do curso, chegou-se a algumas considerações que não podem ser ditas

como finais, pois se trata de análise e interpretação de uma realidade que está em
construção e em busca de equilíbrio entre os preceitos e as ações que requerem a
gestão educacional de qualidade; uma realidade que além dos processos de gestão
administrativa e pedagógica de um curso de extensão a distância democráticos e
participativos, necessita do protagonismo e proatividade dos cursistas.
Verifica-se que, apesar de não haver um modelo único de curso a distância, os
Referenciais de Qualidade (2007) que serviram de parâmetro para este estudo
apontam dimensões essenciais para se estabelecer condutas organizacionais que
potencializem processos de qualidade na gestão da educação, em especial no que se
refere as categorias evidenciadas neste recorte da pesquisa e que requerem ser
contemplados nos projetos de cursos.
Ressalta-se que o curso de extensão pesquisado contempla em seu projeto
(Plano de Trabalho, UFSM, 2012) os tópicos destacados no documento. No Plano de
Trabalho do curso há a descrição dos objetivos, meta física, justificativa, público alvo
e requisitos para participação (seleção), cronograma de atividade do curso, forma de
execução, metodologia (estrutura curricular, desenvolvimento, acompanhamento e
avaliação), carga horária, certificação, recursos humanos e funções, monitoramento
do curso e a proposta orçamentária. Os aspectos ausentes no projeto são discutidos
nas reuniões e registrados em atas que são disponibilizadas para toda a equipe, assim
como, nos documentos de referências do curso organizados pela Universidade
Federal de Santa Catarina, conforme evidenciado.
Considera-se que os processos de gestão do Pró-Conselho/UFSM vem
primando pelos pressupostos da gestão democrática, com a participação
compartilhada

da

equipe

nos

momentos

de

planejamento,

organização,

monitoramento e avaliação dos cursistas / do curso. A descentralização do poder, a
autonomia da equipe e transparência nas decisões/ações são aspectos que podem
minimizar a burocratização, hierarquização e fragmentação dos cursos EaD
proporcionando um curso de qualidade para a equipe e para os cursistas.
O modelo de gestão democrático-participativa é, ao mesmo tempo, um dos
maiores desafios que os cursos de EaD precisam enfrentar, mas, também, uma
possibilidade para a qualidade dos mesmos. É um desafio porque não é fácil trabalhar
em equipe, com pessoas que possuem visões e experiências diferentes, ter que

envolver todos os profissionais para que participem do planejamento, organização,
execução e avaliação as ações do curso de maneira compartilhada.
Diante desse estudo, pode-se considerar que os processos de gestão
administrativo-pedagógica do Pró-Conselho/UFSM, repercutem diretamente na
qualidade da oferta do curso de formação continuada dos Conselheiros Municipais de
Educação no RS. Em especial no que se refere aos processos de planejamento,
organização, monitoramento e avaliação do/no curso, o que se destaca como um
diferencial da equipe que ocorrem nas reuniões, possibilitando que os problemas
encontrados e diagnosticados sejam resolvidos ainda na execução do curso.
O que não se pode negar é que a EaD é um processo inevitável, pois a tecnologia
está em todos os campos e não poderia estar à margem da educação, principalmente
porque pode ajudar a minimizar indicadores de analfabetismo, de falta de
profissionalização, de não formação básica ou superior, bem como ampliar
indicadores de formação inicial e continuada. Em um país como o Brasil, que é
continental, potencializar formação inicial e continuada a todas as pessoas, em
qualquer lugar, até mesmo nos próprios lugares de serviço onde os trabalhadores
podem se capacitar e aperfeiçoar seus conhecimentos torna-se, cada vez mais,
prioridade. Dessa maneira, considera-se importante priorizar a qualidade da oferta da
modalidade EaD e, para isso, torna-se indispensável que a gestão dos cursos de
formação inicial e continuada seja de qualidade.
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REVISITANDO AS TRAJETÓRIAS E PROCESSOS FORMATIVOS NA/DA
DOCÊNCIA: MEMÓRIAS E [RES] SIGNIFICAÇÕES
Lorena Inês Peterini Marquezan1
Eixo 2 – Formação de professores
RESUMO
Este artigo ancora-se nas conexões entre trajetórias pessoais/profissionais e processos formativos
na/da docência, a partir de memórias e [res] significações. A pesquisa postula que a complexidade
na/da docência, encontra-se imbricada nas trajetórias e processos formativos do/a professor/a,
potencialmente inter/transdisciplinares, em diferentes níveis de ensino (Educação Básica e Educação
Superior), onde ensina/aprende, ao longo da vida. Três conceitos que ancoram a pesquisa,
questionamos “como se configuram as trajetórias pessoal/profissional e os processos formativos na/da
docência, vivenciados e narrados por uma educadora, em busca das suas”? O objetivo geral
direcionou-se à compreensão das “trajetórias e os processos formativos na/da docência memórias e
ressignificações”, delimitando o sujeito da pesquisa e estabelecendo o critério de escolha da
personagem e o recorte espaço-temporal, “uma educadora no município de Santa Maria/RS, ao longo
da sua carreira” e reafirma a abordagem metodológica qualitativa: “narrativas (auto) biográficas”. As
memórias e [res] significações docentes permitem que esses movimentos complexos possam ser
apreendidos em processos autobiográficos. Essas dimensões conceituais vão sendo elucidadas e
ampliadas na pesquisa (auto) biográfica por meio de narrativas e outras fontes de informação e
iconografia. O modelo interpretativo, compreensão cênica em complexidade é proposto a partir de
Santa Marinas e Marinas (1994), Marinas (2007, 2014), Abrahão (2014) e Morin (2012 a, 2012 b). A
autobiografia da personagem, contém fatos e argumentos que sustentam a pesquisa postulada.
Concluímos que a personagem da narrativa (auto) biográfica vivencia a complexidade das trajetórias e
processos formativos na/da docência, demarcados pela vivência inter/transdisciplinar, o que foi sendo
confirmada na compreensão cênica complexa dos contextos das suas memórias e [res] significações.
Palavras-chave: Processos Formativos. Complexidade. Compreensão cênica.

INTRODUÇÃO
O século XXI vem se caracterizando pela alta tecnologia nos meios de
informação e pela comunicação, configurando novas relações com o conhecimento e
impulsionando mudanças, transformações, reconstruções, significações e [res]
significações. O tempo e o espaço adquirem um novo sentido nesse movimento.
Surgem novas linguagens, inter-relações e paradigmas. Na atualidade, é preciso
saber fazer uso reflexivo da leitura e da escrita, aportando-se a “ideia freireana de
leitura da palavra e leitura do mundo2”. Nesse sentido, os processos de revolução
tecnológica, de informatização e de democratização dos conhecimentos desafiam os
educadores

a

repensar

as

suas

trajetórias

e

processos

formativos
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2 Expressões citadas a partir de FREIRE; MACEDO (1990) e FREIRE; CAMPOS, (1991).
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e,

consequentemente, a sua atuação como formadora nos processos formativos, inicial
e continuado de professores.
Refletindo sobre o que teoriza Nóvoa (1992), sobre o desenvolvimento pessoal
e profissional dos professores, ao longo dos diferentes ciclos de sua vida, é perceptível
a necessidade de construir uma lógica de formação que valorize a experiência ao
longo da vida, desde as primeiras experiências escolares, aos processos formativos
como estagiário, aluno-mestre, professor principiante, professor mentor e professor
sênior.
Inspirada ainda em Nóvoa (2009) quando afirma que a (auto) formação deve ser
contínua, ao longo do ciclo vital, implicando na busca de conhecimentos, saberes e
fazeres.
Sabemos que as trajetórias docentes compreendem a vida pessoal/profissional,
indissociáveis na constituição identitária do educador/a que vive, ensina e aprende,
apreendendo ao mundo, ao outro e a si mesmo na complexidade na/da docência. É o
docente constituindo-se na docência, frente aos desafios da profissão, aos enredos
cotidianos que vão tecendo a sua história, que é vital (desenvolvimento pessoal), mas
também social (desenvolvimento da instituição e da profissão).
Com o objetivo de revisitar os processos formativos na/da docência memórias e
ressignificações abarcam desde os movimentos iniciais que motivam a pessoa à
escolha da profissão docente como projeto inicial de formação, perpassando os anos
iniciais como educador principiante, as experiências de formação continuada, a
autoformação, o conhecimento compartilhado, as muitas aprendizagens ao ensinar,
os muitos ensinamentos ao apreender em um processo sempre inacabado de ser.
A pesquisa foi amalgamada na metodologia (auto) biográfica por meio de
narrativas e compreensão cênica como metodologia de análise interpretativa dos
dados. Compreendemos que as narrativas permitem a escuta e olhar atentos ao
outro, configurando-se igualmente uma vertente dos processos investigativoformativos na/da docência, de singular interesse à pesquisa em educação. Assim,
anunciamos a ideia que busco defender: A complexidade na/da docência encontra-se
imbricada na trajetória pessoal/profissional do/a professor/a em diferentes níveis de
ensino (Educação Básica e Educação Superior), onde ensina/aprende, ao longo da
vida. Esses movimentos complexos na trajetória docente, em circularidades de ação

e

pensamento

reflexivos,

a

tornam

autoformativa

e,

potencialmente

inter/transdisciplinar.
OS CAMINHOS METODOLÓGICOS
À construção da Pesquisa (Auto) biográfica, resgatando a trajetória de
compartilhamento de pesquisas de rigor e profundidade (auto) biográfica ao
reportarmos aos acontecimentos significativos dos seis encontros do Congresso
Internacional sobre Pesquisa (Auto) biográfica, CIPA, os quais têm contribuído para a
visibilidade de uma produção ampla e significativa na área: Porto Alegre, 2004;
Salvador, 2006; Natal, 2008; São Paulo, 2010; Porto Alegre, 2012 e Rio de Janeiro,
2014. Consequentemente, em 2008, no III CIPA, é fundada a Associação Brasileira
de Pesquisa (Auto) Biográfica - BIOGRAPH, como um marco relevante nesse caminho
de constituição do campo brasileiro em diálogo com os movimentos internacionais.
Buscamos no livro (Auto) biografia e formação humana, organizado por Abrahão
(2010), o prefácio escrito por Marie-Christine Josso, do qual citamos um fragmento
por acreditarmos significativo para a busca do rigor cientifico da metodologia de
pesquisa adotada:
É indispensável começar o prefácio deste livro em particular por uma
homenagem á Professora Maria Helena Menna Barreto Abrahão, da PUCRS,
por seu comprometimento no movimento biográfico, suas contribuições para
a implantação e desenvolvimento das abordagens (auto) biográficas no
campo da educação, em geral, e da formação dos professores, em particular,
no Brasil e além, nas ramificações de sua rede intelectual. Com efeito, ela foi
pioneira na criação da tradição dos Congressos Internacionais de Pesquisa
(Auto) Biográfica - CIPA- (o quarto dos quais se realizará este ano de 2010,
em São Paulo), visto ter ela organizado o primeiro CIPA em Porto Alegre, em
2004. (JOSSO, 2010, p.9).

O processo de construção da narrativa, abrange a triangulação das informações
pela pesquisadora, acessando outras fontes de informação, pessoas, escritos,
documentos, imagens, e organizando os diversos elementos que compõem a
autobiografia apoiam a “invenção da personagem”, buscando uma compreensão mais
densa, será possível uma nova trama, uma “(re) invenção da personagem”, prática
desenvolvida pela autora. Abrahão (2015):
Se a escuta for realmente atenta, nela a palavra dada continua ecoando, em
outros momentos de reflexão e interpretação do pesquisador, que a dispõe
em conjunto com outras fontes. Certamente, as narrativas são ressignificadas
no momento da narração (a invenção de si/a invenção da personagem) dada

a natureza reconstrutiva e seletiva da memória que permeia a relação
narrador/ouvinte (p.19).

Inspirada em Abrahão a proposta metodológica consistiu em aproximar-nos com
“escuta atenta” a “palavra dada” (SANTA MARINA; MARINAS, 2007; MARINAS, 2014)
acerca das trajetórias e processos formativos na/da docência da nossa personagem
escolhida por ser representativa pela sua experiência vivida ao longo do tempo e em
diferentes espaços de profissão. Também pela sua disponibilidade em compartilhar
as suas experiências, em uma construção que é ao mesmo tempo implicar-se em um
processo autoformativo, ao qual deveria estar disposta como investimento pessoal na
caminhada para si. A experiência investigativa estabeleceu-se a partir da escuta e
leitura atentas das entrevistas narrativas, da produção bibliográfica da personagem,
do seu Currículo Lattes e do memorial.
Trazemos alguns excertos de Abrahão (2015), ao explicitar o modelo enunciado
por Santamarina e Marinas (1994) e Marinas (2007), relatando como nele pode
emergir o contexto das relações macrossociopolíticas, culturais e econômicas nas
quais as histórias de vidas acontecem:
A compreensão cênica interpreta o processo pelo qual os sujeitos “reatualizam, re-elaboram o sentido, as posições ideológicas coletivas dos
processos vitais” das histórias (op. cit. P.272). Sem deixar de considerar
tanto o momento da enunciação, como o momento do enunciado, “trata-se
de interpretar as histórias nos jogos e dimensões de sua tessitura (contexto
é o que está tecido com), mas também na dimensão da construção do
sujeito… para situar as histórias de vida em seus sujeitos e processos plurais”
(op.cit.p.272) [...] Esse conceito aparece ainda mais explicitado em Marinas
(2007). É o que se percebe a página 118: “A compreensão cênica implica
entender o relato não como uma história linear, acumulativa, mas como um
repertório de cenas”. (ABRAHÃO, 2015, p. 4-5).

O Modelo de Compreensão Cênica contribui significativamente como caminho
metodológico para as reflexões no processo de busca e produção de dados e
informações na construção de histórias vividas, na qual as Histórias de Vida são
entendidas como inseridas em um sistema imbricado no processo criativo da
enunciação e do enunciado, sendo vistas como histórias de um sujeito (indivíduo ou
grupo) que se constroem mediadas pelos objetos micro e macroestruturais do sistema
social, vejamos a representação criada por Marinas:
Figura 1- Modelo de la compreensión escénica.

Fonte: Marinas (2007, p. 118).

Parafraseando Marinas (2007), destacamos que a compreensão cênica implica
em perceber o relato não como uma história linear, cumulativa, mas como um
repertório de cenas. Delas, a primeira (E1) é a que está imbricado na escuta, o
narrador e o entrevistador. [...] As cenas 2 são as que formam parte da vida cotidiana
de quem narra, suas posições como emissor e receptor atravessam de volta à cena 1
na medida em que ela se atualiza. Nesse jogo entre as cenas 1 e 2 se dá a
possibilidade de passar a emergência das cenas reprimidas ou esquecidas (3).
Nessa ótica, a narrativa constitui um “repertório de cenas” e o foco da análise
será colocado sobre cada cena e na relação, nos jogos estabelecidos, entre elas:
1)

A cena da enunciação, valorizando o circuito entre palavra dada e escuta;

2)

As múltiplas cenas do cotidiano e que aqui tomo no contexto espaço/temporal

do tríplice presente (RICOEUR, 1994), um cotidiano não circunscrito ao aqui e agora,
mas prenhe de relação entre passado, presente e futuro; e
3)

As cenas chamadas pelo autor de reprimidas, mas que no contexto do presente

trabalho, tomamos como implícitas, ou seja, os não ditos, os silêncios, as pausas
(MARINAS, 2007, p. 118).
Percebemos uma ampliação criativa no olhar sensível de Abrahão (2014), ao
perceber que os movimentos se “interfetilizam”. Por isso as flechas pontilhadas,
mostrando o movimento dos conteúdos simbólicos do inconsciente que afetam as
cenas reais do consciente, permitindo uma imbricação nos processos subjetivos
imersos na linguagem oral, escrita e imagética (fotos), sendo publicado no VI CIPA,
com o título "Fontes orais, escritas e (áudio) visuais em pesquisa (Auto) Biográfica:
palavra dada escuta (atenta), compreensão cênica. O Studium e o punctum

possíveis”. Essa pesquisadora, na presença do autor Marinas, compartilhou sua
inovação, adentrando pesquisas com fotografias como forma de conhecer e
compreender os contextos vividos nos processos de formação de professores.
Figura 2 - Releitura da compreensão cênica, de Marinas (2007, p. 118).

Fonte: Abrahão (2014, p.69).

Essa releitura de Abrahão possibilitou reflexões pertinentes, ampliando as
possibilidades de inovações. Percebemos que Edgar Morin, como Jose Miguel
Marinas, não refuta as teorias psicanalistas, especialmente as de Jacques Lacan, por
acreditar que ele nos propõe reflexões pertinentes como uma lente que amplia nosso
olhar na materialidade das trajetórias e

processos formativos da nossa

sujeita/personagem de pesquisa.
A seguir, na figura 3, a nossa releitura ao desenho do Modelo de Compreensão
cênica, cuja abertura na circularidade deseja refletir o pensamento moraniano, sempre
aberto ao novo, deslocando, rompendo, disjuntando para [re] aproximar em
complexidade, “abraçando com”. Proposição a partir do modelo de Marinas (2007, p.
118) e da releitura de Abrahão (2014, p.69), com base no paradigma da complexidade
(MORIN, 2012) e na ideia de que o inconsciente é a linguagem, de Jacques Lacan
(1953).
Figura 3- A compreensão cênica em complexidade

Fonte: autora.

Edgar Morin (2012) propõe uma Psicanálise do Conhecimento. Principia
analisando a Psicanálise Freudiana:
No seu princípio igualmente, a psicanálise freudiana é uma ciência do
complexo[...]. Foi bem essa complexidade que Freud reconheceu no sujeito
e na psique. Assim, o sujeito freudiano é o produto e o centro de uma
dialógica complexa bio-sócio-individual entre 1) o Id (esfera biopulsional); 2)
o Superego (esfera da autoridade paterna e além-social); 3) a esfera
propriamente individual do Ego. (MORIN, 2012, p.142).

A despeito de Lacan, na mesma análise Morin (2012, p. 143) admite que “Lacan
realizou o milagre de encarnar esses três tipos de psicanálise”, porém ressalva que o
neofreudiano deixa a noção de sujeito na periferia, ao reduzir o inconsciente a uma
“maquinaria linguística obediente a leis anônimas”. Controvérsias teóricas à parte, em
muitos outros momentos Morin dialoga com Lacan, como percebemos na maioria de
suas obras.
Insistimos em destacar em nossa releitura do Modelo proposto por Marinas
(2007) e revisitado por Abrahão (2014), a contribuição do Paradigma da
Complexidade, proposto por Morin e a possibilidade de “ensinar o inconsciente” como
“discurso do Outro”, a partir da conferência de Jacques Lacan, em 1957, na Sociedade
Francesa de Filosofia, intitulada “A psicanálise e seu ensino”.
O autor parte da pergunta - “O inconsciente, como ensiná-lo”? Ora, o
inconsciente é o discurso do Outro, do qual o sujeito recebe a sua própria mensagem,
permanecendo esta reprimida ou esquecida no inconsciente (Cenas 3 do modelo de
compreensão cênica). A idéia Lacaniana é a de que “o saber ex-siste”, ou seja, é, já
se encontra no sujeito e consiste, na Totalidade das experiências herdadas,
acrescidas das trajetórias após o nascimento, com os objetos de amor, cuidadores

que zelaram a vida do ser (dependente e desamparado), ou nos traumas precoces
produtores das marcas mnêmicas dos primeiros registros inconscientes. O sujeito
tem o saber em si, porém desconhece esse saber. Para recuperá-lo, [res] significá-lo,
busca o Outro (analista ou, no caso da autobiografia, o ouvinte/pesquisador), que o
ajudará a resgatar memórias, desvendando a sua própria história [res] significando-a.
TRAJETÓRIA

E
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DOCÊNCIA:

[RE]

CONSTRUÇÕES DA PERSONAGEM
A formação docente precisa ser compreendida como algo inacabado e sempre
conectada ao contexto em que ela ocorre. A formação é um processo de
desenvolvimento

da

pessoa,

ao

adquirir/aperfeiçoar

suas

capacidades,

principalmente as de sentir, agir, imaginar, compreender, aprender a utilizar o próprio
corpo para expressar-se, porém é, antes de tudo, um processo teórico-prático onde
elementos biopsicossociais e profissionais interagem para formarem um todo em
(trans) formação no exercício mesmo na/da docência. Porém, Imbernón (2009, p. 10)
lembra-nos que “O contexto condicionará as práticas formativas e sua repercussão no
professorado e, é claro, a inovação e a mudança”. Continuando, “a formação por si só
consegue muito pouco se não estiver aliada a mudanças do contexto, da organização,
de gestão e de relações de poder entre os professores”. (IMBERNÓN, 2009, p. 42).
O trabalho coletivo [...] a socialização dos professores aumenta a comunicação
entre eles e permitem que os mesmos reflitam sobre sua prática docente, em um
processo constante de avaliação orientativa do seu trabalho. A tomada de consciência
da importância da educação como compromisso social e de todos implicados fortalece
a responsabilidade da profissionalidade docente. Em Nóvoa (2009) temos a
importância da experiência vivida na Europa, configurando num percurso de três
momentos de formação, ou seja, a graduação, o mestrado em ensino e um período
probatório nos quais se consolida a formação como professor.
O compromisso social... Mas todos convergem no sentido dos princípios, dos
valores, da inclusão social, da diversidade cultural[...] São propostas
genéricas que, devidamente contextualizadas, podem inspirar uma
renovação dos programas e das práticas de formação...Parto do pressuposto
de que, na actual configuração das políticas europeias, se define o Mestrado
como grau académico para a entrada na profissão docente. Os candidatos
ao professorado terão, assim, de percorrer três momentos de formação: 1.º
A graduação numa determinada disciplina científica; 2.º O mestrado em
ensino, com um forte referencial didáctico, pedagógico e profissional; 3.º Um

período probatório, de indução profissional. As propostas seguintes incidem
apenas, como é evidente, sobre o segundo e o terceiro momentos do
percurso de formação como professor (NÓVOA, 2009, p.31-32).

Na trajetória e processos formativos na/da docência de nossa personagem,
esses três momentos são vivenciados intensamente e o ultrapassam com o doutorado
em Educação na Universidade Federal da Bahia, quando possibilita a construção de
conhecimentos interdisciplinares e transdisciplinares através da construção do Projeto
Político-Pedagógico da Escola Estadual Cilon Rosa, fazendo articulações com os
saberes e fazeres ressignificados na universidade, materializados em sua pesquisa.
Percebemos a importância da motivação, da busca da auto-realização como pessoa
e como profissional em todo ciclo vital. Essa tomada de consciência deve mobilizar
todas as pessoas envolvidas no processo de formação de professores, através dos
Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Itinerante do MST:
Deve-se atentar ainda para a importância deste conhecimento no cotidiano
dos educandos acampados. As habilidades espaciais, das quais nos fala
Oliveira (2002), são operacionalizadas em vários aspectos da vida dos
acampados, desde aqueles ligados ao MST, como um Movimento que possui
sua territorialidade, ocupa espaços e se distribui nacionalmente, como no
nível do acampamento, com o conhecimento do terreno, as leituras
cartográficas dos projetos de assentamento e a própria divisão das funções
na estruturação das atividades cotidianas, como o uso da água, da lenha, a
comunicação, a alimentação [...] Como futuros professores, a participação no
projeto [...] Propiciou ainda a percepção de que o processo educativo se
constrói na itinerância do mundo. (MEURER, 2006, p. 189 - 190).

Esse projeto, coordenado pela personagem, desenvolve a sensibilidade para as
questões pedagógicas intrinsecamente ligadas as questões políticas, vejamos as
narrativas da personagem compartilhando as vivências incluindo os alunos em
processo de formação de professores inicial e continuada.
Novamente, a abertura para aprendizagens inovadoras, tanto com os alunos
quanto com os professores do MST, cita o compromisso com a formação de
professores comprometidos com o resgate da humanidade, respeitando as diferenças
individuais.
A consciência e a sabedoria envolvem reflexão, implicando na capacidade de
produzir novas formas de existência, de humanização e de pensar em complexidade
como no projeto interdisciplinar do campo articulando quatro centros de ensino: CE,
CAL, CCNE e CEFED, nas quais veremos seu relato:

Em relação ao projeto interdisciplinar: educação do campo, fui convidada
pelo meu colega de mestrado da UNIJUÍ, hoje professor do Centro de
Educação Física e Desportos, Rosalvo Sawitzki, a pensar algo, porque a
CAPES havia aberto a possibilidade às universidades de proporem projetos
interdisciplinares. Imediatamente, pensei em congregar várias áreas
(pensando na dinâmica da escola de educação básica) do conhecimento
para envolvê-las nas escolas do campo[...]Estas eram discussões muito
pouco presentes na formação de nossos licenciandos. Compreendia que
seria necessário que todas as áreas se implicassem na discussão das
questões do campo, que eles não são enfrentados por uma disciplina
apenas, mas por todo um coletivo. Penso que, para desenvolvermos um
tema gerador, precisamos contar com as várias áreas de
conhecimento[...]Para pensar esse projeto, inspirei-me na minha PRÁTICA
de escola de Educação Básica e nas experiências de reconstrução do PPP
das escolas em que trabalhei. (MEURER, 2015, p. 227).

Neste fragmento aparecem as cenas 1 e 2 descritas através da “compreensão
cênica” de Santa Marinas e Marinas (1997), Marinas (2007; 2014) e Abrahão (2004;
2014) a origem do Projeto Interdisciplinar: Educação do Campo. Vejam quem a
procurou foi um colega do Mestrado da UNIJUÍ, demonstrando a confiança, a certeza
do rigor científico, da capacidade de articulação, de compartilhamento de saberes e
fazeres científicos, pedagógicos e políticos que a caracterizam. A compreensão da
necessidade da implicação de todas as áreas já demonstra o entendimento da força
do coletivo. Ainda buscou inspiração na prática como professora da Educação Básica
na construção das experiências e da reconstrução do projeto político-pedagógico das
escolas em que trabalhou.
Na apresentação do Seminário Regional de Educação do Campo: Projetos
Políticos Pedagógicos das escolas do campo Região Centro e Fronteira Oeste do RS
e I Encontro PIBID Interdisciplinar Educação do Campo, que foi realizado no período
de 21 a 22 de outubro de 2013, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, ouvimos
depoimentos dos professores e supervisores das duas escolas, dos alunos dos
diferentes cursos da UFSM, os quais relataram a importância do Projeto para as duas
escolas rurais:
[...] Integro o grupo PIBID – Interdisciplinar da Educação do Campo
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), que vem buscando
trabalhar de forma interdisciplinar na Escola do Campo Major Tancredo
Penna de Moraes, localizada no Distrito de Palma, no Município de Santa
Maria – RS. O projeto é interdisciplinar porque abrange acadêmicos dos
cursos de Licenciatura em Pedagogia, Geografia, Educação Física e do curso
especial de formação de professores para a Educação Profissional,
procurando, por meio da prática pedagógica, superar a fragmentação
presente no currículo escolar. A ideia da interlocução entre a aprendizagem
acadêmica e a prática pedagógica na escola surge quando durante as aulas

de Educação Física e Movimento Humano, disciplina integrante do Currículo
do Curso de Pedagogia Diurno em que participo no 7º semestre, a qual
proporciona uma discussão contemplada na ementa sobre o ensino da
Educação Física escolar nos diferentes níveis de Ensino, inclusive sua
abordagem na Educação Infantil. (MEURER; FURTADO, 2013, p. 147).

Essas diferentes realidades têm algo em comum, pois a grande maioria dos
alunos deseja vir para a cidade. Faz-se necessário o reencantamento através da
permanência de projetos inter e transdisciplinares constantemente. Novamente, nos
reportamos às falas das autoras quando citam Morin (2000) no seu artigo:
Após analisar os dados, buscamos com a equipe de professores e a direção
da escola um tema gerador que pudesse ser trabalhado por toda a escola na
tentativa de alcançarmos a realização de uma proposta interdisciplinar, nos
fazendo pensar propostas que articulem teoria e prática e que superem a
fragmentação em disciplinas. Fazendo uma analogia entre a
interdisciplinaridade e a globalidade, a multidimensionalidade e a
complexidade de Morin (2000), podemos dizer que acreditamos em uma
educação que possibilite encontrar no todo as qualidades e as propriedades
que não são encontradas nas partes, reconhecer o caráter multidimensional
do conhecimento, em que as dimensões históricas, econômicas, sociais,
sociológicas, etc. dialogam entre si e que os elementos afetivos, psicológicos,
políticos, etc. estabelecem uma interatividade entre o objeto de conhecimento
e seu contexto, a fim de compreender a unidade da complexidade.
(MEURER; FURTADO, 2013, p. 148).

Articulando algumas pontas do mesmo fio que mobiliza Edgar Morin (1999) a
caminhar pelo labirinto do conhecimento e tecer o seu itinerário intelectual a
imbricação entre vida e obra; apostando no sujeito, o que significa a inseparabilidade
entre o sujeito e conhecimento; na significação do conhecimento implicando uma
psicanálise do

conhecimento,

sempre

numa perspectiva

de complexidade

transdisciplinar, notamos na trajetória e processos formativos na/da docência de
essas marcas materializadas nas produções bibliográficas e na palavra dada, como o
fragmento citado acima. E é esta palavra dada que nos mobilizou a investigar a história
de vida desta educadora que busca ainda através de um projeto coletivo de sociedade
a transformação permanente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considero que o objetivo de revisitar os processos formativos na/da docência
memórias e ressignificações foram significativos tanto para a pesquisadora quanto
pela personagem revisitada nas quais revelou-se de uma complexidade tanto na
formação inicial quanto continuada sempre em busca de conhecimentos tanto no

Ensino - Pesquisa - Extensão ao apreender em um processo sempre inacabado de
ser mobilizando o desejo da busca da complitude.
Considerando o tema investigativo “trajetórias e processos formativos na/da
docência”, percebemos que a complexidade na/da docência encontra-se imbricada na
trajetória pessoal/profissional do/a professor/a em diferentes níveis de ensino
(Educação Básica e Educação Superior), onde ensina/aprende, ao longo da vida.
Esses movimentos complexos na trajetória docente, em circularidades de ação e
pensamento

reflexivos,

a

tornam

autoformativa

e,

potencialmente

inter/transdisciplinar. Portanto, afirma que a docência é complexa, o que nos parece
compreensível como um conceito amplo, aplicável a todos àqueles que a exercem; no
entanto afirma também que é imbricada, ou seja, projetada, vivenciada, reconfigurada,
nas

trajetórias

e

processos

formativos.

Estes

são

potencialmente

inter/transdisciplinares em saberes e fazeres docentes ao longo da vida e nos
diferentes níveis de ensino nos quais o docente encontra-se engajado em seu projeto
pessoal/profissional.
Podemos afirmar que ela vive no paradigma da complexidade, carreando nele
os seus saberes e fazeres, evidente na postura reflexiva, aberta, inacabada, sempre
compartilhando com humildade. Afirma estar sempre aprendendo devido à
incompletude de todo ser humano, mobilizado pela busca da inteireza do ser.
A intencionalidade de desenvolvermos a consciência coletiva de participação, de
ação-reflexão-ação (FREIRE, 1996), está presente em toda obra e mobilizadora em
toda a trajetória da educadora, materializados e articulados nos projetos de EnsinoPesquisa-Extensão,

compartilhando

saberes

e

fazeres

interdisciplinares

e

transdisciplinares, amparados no desejo das construções dos Projetos PolíticosPedagógicos, desde a pesquisa do doutorado desenvolvida em uma escola de
Educação Básica até as orientações de mestrado, monografias e trabalhos de
conclusão de curso, com destaque o Projeto Interdisciplinar do Campo por ela
coordenado. Paulo Freire sempre afirmava que não há como estimular a pesquisa se
a pesquisa não estiver em nós.
É preciso religar o que era considerado como separado concomitantemente, é
preciso aprender a fazer com que as certezas interajam com a incerteza. “O
conhecimento é, com efeito, uma navegação num oceano de incerteza respingado de

arquipélagos de certeza”. (MORIN, 1999, p. 46). A Universidade e a Escola Básica
necessitam de uma revisitação urgente na sua estrutura, nas matrizes curriculares
que permeiam a formação inicial e continuada dos profissionais e, no nosso caso, a
formação inicial e continuada de nossos professores. Temos o entendimento de que
o conhecimento global impõe à consciência certas qualidades ou propriedades que só
podem ser encontradas no todo ou, quando presente nas partes, podem ser inibidas,
obscurecidas na conjuntura do todo. Essa complexidade implica na interdependência
entre a unidade e a multiplicidade.
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RESUMO
O presente estudo está vinculado ao projeto Formação de professores: a universidade pública
superando barreiras geográficas, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Apresenta como
objetivo analisar o processo de formação de professores, considerando o estágio supervisionado na
educação infantil, no curso de Pedagogia à distância e as diretrizes curriculares nacionais para
formação inicial em nível superior e formação continuada. A metodologia utilizada para desenvolver
este trabalho pautou-se em uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. A produção dos dados
realizou-se através dos relatos diários das práticas pedagógicas desenvolvidas na educação infantil,
no primeiro semestre de 2015, dos acadêmicos do Curso de Pedagogia, à distância, da Universidade
Federal de Santa Maria. E por meio da análise da Resolução CNE/CP Nº 2, 1 de Julho de 2015, que
institui as Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos
de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e
para a formação continuada. Como referencial teórico utilizou-se as contribuições do seguintes autores:
Oliveira-Formosinho (2007), Kishimoto (2006), Gobbi (2007), entre outros. Com está pesquisa, concluise que no desenrolar do estágio supervisionado os acadêmicos do Curso de Pedagogia EAD
encontraram desafios, mas no decorrer de suas práticas estes foram sendo superados e a partir disto
novas concepções sobre a educação infantil surgiram. Portanto, verificou-se que o estágio realizado
na primeira etapa da educação básica é de extrema relevância para o processo de formação dos futuros
pedagogos.
Palavras- chave: Diretrizes Curriculares. Educação Infantil. Estágio Supervisionado. Formação de
Professores.

INTRODUÇÃO
O presente estudo está vinculado ao projeto Formação de professores: a
universidade pública superando barreiras geográficas, da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM). Ao eleger como temática de pesquisa “Formação de
professores: um estudo acerca do estágio supervisionado na educação infantil do
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curso de Pedagogia EAD1 da UFSM”, considerou-se os relatos diários dos
acadêmicos do Curso de Pedagogia à distância, da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), quando eles expressavam os seus desafios e suas inquietações
vivenciadas no contexto escolar, durante o período do estágio supervisionado.
Diante disso, apresenta-se como objetivo analisar o processo de formação de
professores, considerando o estágio supervisionado na educação infantil, no curso de
Pedagogia à distância e as diretrizes curriculares nacionais para formação inicial em
nível superior e para formação continuada. Com a pretensão de contemplar o objetivo
apresentado, o presente trabalho está organizado da seguinte maneira: primeiramente
realiza-se uma breve análise da Resolução CNE/CP nº 2, de 1 de julho de 2015
(BRASIL, 2015) que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial
em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Também
se desenvolve uma caracterização da educação infantil, utilizando as políticas
públicas para auxiliar neste entendimento. Após, dialoga-se com os relatos diários das
práticas pedagógicas desenvolvidas no estágio supervisionado na educação infantil,
dos acadêmicos do Curso de Pedagogia à Distância, da Universidade Federal de
Santa Maria destacando as inquietações e desafios encontrados no contexto escolar.
Estes relatos foram constituídos no decorrer do primeiro semestre de 2015. Logo
após, descreve-se o percurso metodológico utilizado para desenvolver este trabalho.
Por fim, na última sessão artigo é salientado as principais conclusões obtidas com
essa pesquisa.
Com este estudo, almeja-se contribuir para as pesquisas relacionadas com a
formação de professores, no que tange aos estágios supervisionados realizados na
formação em nível superior inicial. Corroborando assim, para a compreensão do que
é o estágio e quais são as principais inquietações dos acadêmicos.
O QUE DIZEM AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES E A EDUCAÇÃO INFANTIL
No ano de 2015, com a Resolução CNE/ CP nº 2 (BRASIL, 2015), foi definido as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de
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licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda
licenciatura) e para a formação continuada. Na resolução é instituído os princípios,
fundamentos, dinâmicas e procedimentos que necessitam ser observados, no
desenvolvimento da gestão e do planejamento, das políticas públicas e das
instituições que ofertarem os cursos de formação de professores. Deste modo, na
Resolução CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015) é enfatizado que:
Art. 10. A formação inicial destina-se àqueles que pretendem exercer o
magistério da educação básica em suas etapas e modalidades de educação
e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos,
compreendendo a articulação entre estudos teórico-práticos, investigação e
reflexão crítica, aproveitamento da formação e experiências anteriores em
instituições de ensino.(BRASIL, 2015, p.09)

Além disso, na Resolução CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015) é salientado que os
cursos de formação de professores podem ser ofertados na modalidade presencial e
à distância. Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em
nível superior, necessitam ser estruturados conforme o primeiro parágrafo e incisos,
do Art.13, da resolução destacada acima:
§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e
duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de,
no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo:
I- 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
distribuídas ao longo do processo formativo;
II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área
de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras
áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;
III- pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades
formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12
desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;
IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento
em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido
no inciso III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da
iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o
projeto de curso da instituição. (BRASIL, 2015)

Na Universidade Federal de Santa Maria, na qual foi desenvolvida a presente
pesquisa, os acadêmicos do Curso de Pedagogia EAD desenvolvem o estágio
supervisionado tanto na educação infantil, como nos anos iniciais do ensino
fundamental. Contudo, tendo em vista que as experiências vividas no estágio
supervisionado na educação infantil são nosso foco de análise, observamos que no
que tange as políticas públicas para a educação da infância a década de 90
apresentou uma grande evolução para educação, em diferentes aspectos. As lutas e

os movimentos na busca da ampliação do direito à educação para as crianças de zero
a seis anos, iniciaram-se. Deste modo, algumas políticas públicas foram
implementadas no Brasil e passaram a garantir o direito à educação para as crianças
pequenas, entre elas, é possível enfatizar: a Constituição Federal de 1988 (BRASIL,
1988), a Lei nº 8. 069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
(BRASIL, 1990), a Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) e o nosso atual Plano Nacional da
Educação, ou seja, a Lei nº 13.005/14 (BRASIL, 2014), que tem como uma das metas
“universalizar o acesso à Educação Infantil”.
A partir da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a educação infantil
passou a ser reconhecida como uma instituição educativa e direito de todas as
crianças de zero a seis anos, independentemente de suas condições sociais e étnicasraciais. No artigo 208 desta lei, é destacado que é dever do estado garantir a
educação infantil, em creche e pré-escola, para as crianças até os cinco anos de
idade.
Sendo assim, o estado tem a obrigação de ofertar o acesso à educação infantil
de qualidade, para todas as crianças e as famílias tem o dever de matricular as
mesmas nessas instituições. Na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) está
determinado que é de responsabilidade dos municípios ofertarem as vagas de
educação infantil, mas as demais instâncias possuem a responsabilidade de apoiar
financeiramente essas instituições, buscando uma melhor qualidade para a educação
e o desenvolvimento das crianças pequenas.
No ano de 1990 foi promulgada a Lei nº 8.069/90 (BRASIL, 1990), que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O estatuto foi elaborado com a
intencionalidade de garantir os direitos e de proteger as crianças e os adolescentes,
pois anteriormente esses sujeitos não eram considerados cidadãos. Além disso, o
ECA ratifica e destaca alguns elementos que foram salientados na Constituição
Federal de 1988 (BRASIL, 1988), principalmente no que concerne aos direitos das
crianças e dos adolescentes, como os deveres das famílias e do estado. No artigo 4º
desta lei, é possível notar que toda a sociedade apresenta responsabilidades com as
crianças e os adolescentes, pois:
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990, p. 01).

Para ratificar o direito à educação e orientar a organização do sistema de ensino,
nos deparamos com a Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), que estabelece as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional. A partir desta lei, a educação infantil tornou-se
primeira etapa da educação básica, incorporando-se assim ao sistema de ensino
formal.
Conforme a Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996, p. 21) “[...] a educação infantil,
primeira etapa da Educação Básica, 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”. Com isso, percebe- se
que a educação infantil, passa a ter intencionalidades e objetivos educacionais,
visando o desenvolvimento e a autonomia das crianças, auxiliando, na educação
plena.
Nos dias atuais verifica-se o Plano Nacional da Educação (PNE), ou seja, com a
Lei nº 13.005, de 25 de julho de 2014 (BRASIL, 2014). Esta é composta por objetivos,
metas e estratégias relacionadas com a educação e apresenta duração de dez anos.
Especificamente a meta um, trata sobre a universalização da educação infantil.
Conforme a Lei nº 13.005/14 possui-se como meta:
[...] universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças
de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil
em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das
crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE (BRASIL,
2014).

Portanto, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e objetiva
auxiliar no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, entre a faixa
etária dos zero aos cinco anos. Deste modo, necessita-se pensar e discutir a primeira
etapa da educação básica voltada para as crianças, considerando elas como sujeitos
de direitos, deixando de lado o caráter assistencialista, que permeou este nível de
ensino por muitas décadas.
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO ELEMENTO POTENCIALIZADOR DA
FORMAÇÃO INICIAL: OS ENCONTROS

No decorrer dos relatos diários dos acadêmicos/estagiários do Curso de
Pedagogia EAD, foi possível verificar que os seus anseios estão diretamente
relacionados com a organização do trabalho pedagógico e dos espaços da sala de
aula.

As

inquietações

tornavam-se

explicitas

principalmente

quando

os

acadêmicos/estagiários eram instigados a refletir e planejar os momentos que fazem
parte da rotina escolar, mas que normalmente são esquecidos ou não recebem
atenção, como por exemplo: a hora da escovação, do lanche e da pracinha.
Durante o período do estágio supervisionado na educação infantil, os
acadêmicos/estagiários deveriam planejar as práticas pedagógicas, buscando sempre
apresentar metodologias diferenciadas no decorrer do desenvolvimento das semanas
de estágio. Desta maneira, uma das inquietações torna- se perceptível, a partir do
relato da acadêmica C (2015):
Procurei pensar em cada criança e do que cada uma seria capaz de produzir
então esse projeto aconteceu com um misto de atividades e brincadeiras,
abusei dos recursos que a escola disponibilizava apesar de serem muito
poucos, procurei dentro do tempo em que estive na escola fazer atividades
que envolvessem a escola, a família e principalmente as criança. [...]
Encontrar um tema e montar um projeto parecia fácil, mas o problema, pensar
nas atividades, daí vem toda aquela questão da rotina da escola, como
montar atividades dentro da rotina da escola [...] A forma de organizar a sala
de aula deve priorizar os espaços para que a criança consiga ter acesso a
todos os recursos necessários e ainda sendo capaz de modificar a
organização conforme as atividades e brincadeiras a serem desenvolvidas.

A partir dos relatos diários dos acadêmicos/estagiários, notamos que eles no
desenvolvimento do seu estágio, buscavam elaborar um trabalho pedagógico
diretamente relacionado e planejado para as crianças, tendo elas como ponto de
partida para todas ações que eram desenvolvidas no contexto escolar. Deste modo,
organizar o trabalho pedagógico tornava-se um desafio para acadêmicos/estagiários,
pois a organização das práticas pedagógicas, necessitavam serem planejadas em
função: das crianças e de seus universos de conhecimentos, em relação aos
conhecimentos que consideramos importantes que elas aprendam; da ampliação de
experiências com temáticas ligadas as diferentes áreas do conhecimento; e ainda, da
compreensão de aspectos da realidade com a utilização de diversas formas de
expressão e registro, possibilitando às crianças, ir construindo outros modos de
entender, interagir e viver a realidade, fazendo uso de uma metodologia permeada
pelos princípios da ludicidade.

Conforme Oliveira-Formosinho (2007) as mudanças das práticas pedagógicas
assumidas pelo educador “configura a ambigüidade, a emergência, o imprevisto como
critérios do fazer e do pensar, produzindo possibilidades múltiplas que definem a
pedagogia transformativa. Estas são possibilidades que fogem à possibilidade de uma
definição prévia total do ato de ensinar e aprender, exigindo sua contextualização
cotidiana”. (OLIVEIRA- FORMOSINHO, 2007, p. 18- 19).
Neste sentido, compreendemos que o ensinar não está baseado apenas em
compartilhar conhecimentos, acredita-se que está além disso, trata-se de possibilitar
ambientes e espaços de falas, de escuta, de mediações, que possibilitem as crianças
compartilharem seus conhecimentos, suas experiências de mundo. Segundo OliveiraFormosinho (2007, p. 22-32) esse modo participativo de fazer pedagogia, exige três
tarefas centrais, as quais apresentadas e articuladas com as discussões que foram
sendo desenvolvidas junto aos acadêmicos/estagiários do ano de 2015, do Curso de
Pedagogia EAD.
A primeira tarefa que Oliveira-Formosinho (2007) destaca, está relacionada com
a importância do contexto que participa, afirmando que ele deve tornar-se um segundo
educador, viabilizando a construção participativa do conhecimento por parte da
criança. Lembrando-nos, ainda, da pedagogicidade do espaço e dos materiais,
organizar um contexto que participe na construção do conhecimento pela criança,
tornou-se um desafio para os acadêmicos/estagiários. Isto porque, eles necessitavam
planejar os espaços da sala de aula, de maneira que instiga-se a curiosidade e o
processo de aprendizagem das crianças.
Diante disso, construir um “contexto social e pedagógico que sustente, promova,
facilite, celebre a participação” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p. 22), demanda
múltiplos elementos, entre eles podemos destacar: conhecimentos pedagógicos,
apreensão e compreensão do contexto histórico-social das crianças que pode ser
potencializada pela pesquisa sócio-histórica-cultural, do autor Vigotski, contexto físico
(espaço, arquitetura, materiais) adequado, entre outros.
Em relação ao espaço em que se vivencia a situação educativa, Freire (2003, p.
164) salienta que o “cuidado” com que se organiza o espaço está associado a um
indispensável exercício da curiosidade. E ainda, que o “cuidado do espaço revela a
vontade de luta por ele e por isso mesmo a compreensão de sua importância”. No

relato abaixo é enfatizado a reflexão de uma acadêmica/estagiária, sobre os espaços
e as relações participativas e espontâneas dos estagiários.
Na escola em que realizei o estágio, era proposto atividades integradoras,
como teatro organizado pela equipe de apoio do espaço lúdico,
acampamento, onde as crianças tiveram a oportunidade de brincar em
diferentes espaços e explorar diferentes brincadeiras. Durante essa semana
de intervenção, foi como se, a todo o momento, aprendêssemos algo novo,
que nunca era igual. Com as crianças, eu esquecia os meus problemas, às
vezes, sentia medo, dúvida, incerteza, mas, ao mesmo tempo, sentia uma
realização imensa, uma alegria, uma pureza. Percebi que as intervenções
movimentaram a escola, com conversas, risadas e gritos, mudando a rotina,
por vezes silenciosa do ambiente da sala de aula. Sabemos que essas
intervenções coletivas são divertidas e importantes para a socialização das
crianças. Acredito que essa movimentação e esse dinamismo são essenciais
quando falamos na educação de crianças pequenas (ACADÊMICA “E”,
2015).

Ao planejar o espaço em que se desenvolve a educação infantil e proposto a
observação da diversidade e da amplitude do mundo das ações, através do brincar,
criar e imaginar. Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (2009, p.19):
A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo
indissociável ao processo educativo; A indivisibilidade das dimensões
expressivomotora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural
da criança; A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o
respeito e a valorização de suas formas de organização; O estabelecimento
de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que
garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da
comunidade; O reconhecimento das especificidades etárias, das
singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações
entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades.

A partir do relato da acadêmica/estagiária D, podemos perceber a importância
das brincadeiras, do afeto, do carinho, da aproximação com as crianças, para que
assim seja possível estabelecer uma relação que permita perceber as crianças e suas
culturas, enriquecendo assim o planejamento das práticas pedagógicas.
[...] tudo que desenvolvi e planejei foi pensando em tornar cada momento
relevante para a vida da criança e além de ensinar, com certeza foram
momentos de aprendizado para minha vida profissional e pessoal. Cada tema
da semana foi organizado de forma interligada com os demais temas, de
forma que o resultado final pudesse ser alcançado. [...] Aprendi que enquanto
educador precisamos estar sempre preparados para os desafios que iremos
nos deparar, aprendi que carinho, amor, amizade é a peça fundamental para
que a criança aprenda e se desenvolva, isso aliado com criatividade e
ludicidade foi o que proporcionei aos meus alunos nesse período, e o que
quero
proporcionar
durante
minha
vida
profissional.
(ACADÊMICA/ESTAGIÁRIA D, 2015)

Outro fator que é destacado, está relacionado com o entendimento que se tem
de contexto social, observando que um contexto físico ou um agrupamento de salas
por si só, não é verdadeiramente uma escola. Uma escola possui vida através de seus
sujeitos que unidos por metas, objetivos, memórias, viveres em comum, constroem
propositadamente as vivencias educativas (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007).
Pensar sobre a ideia de contextos educativos é de fundamental importância para
o desenvolvimento da primeira etapa da educação básica, pois de acordo com
Kishimoto (2006), investigações no campo da educação revelam, que contextos
educativos infantis tem consequências na vida das crianças e em seus anos de
infância. Portanto, um contexto educativo social precisa representar/significar/abordar
a vida cotidiana das crianças e suas especificidades, estimulando “uma “conversa
interessante”, tendo em vista a construção de um espaço de pesquisa e de reflexão
infantil”, possibilitando, assim que o professor dialogue e compreenda a lógica e
cultura infantil (RUSSO, 2007, p. 71).
Ostetto (2000), ressalta que em relação ao planejamento, no espaço da
educação infantil ele deve significar e entrar na relação com as crianças, mergulhar
na aventura em busca do desconhecido, construir a identidade de grupo junto com as
crianças. O planejamento na educação infantil é essencialmente vivências,
linguagens, elaboração/reelaboração de experiências, formas de expressão e leitura
do mundo que nos rodeia e que nos causa encantamento, perplexidade e interesse
por desvendá-lo, formulando questões e convivendo com a incertezas. No relato da
Acadêmica/estagiária J (2015), verifica-se que no decorrer do seu estágio
supervisionado, o planejamento passou a ser algo indispensável e desafiador.
Profissionalmente, ficou para mim a noção da importância do planejamento
no exercício da docência, da intencionalidade. Por mais que, algumas vezes,
não se consiga desenvolver todas as atividades, o planejamento é
indispensável. Ele dá segurança ao professor e, a partir dele abrem – se
outras possibilidades, desde que, estejam de algum modo relacionadas à
temática. Qualquer coisa, qualquer atividade, projeto, objetivo, que se queira
atingir, desenvolver, necessita de um mínimo de planejamento. A
complexidade do exercício da profissão docente, o exige também, e, com
certo grau de aprimoramento. Isso ficou muito claro para mim, sobretudo, nas
semanas em que havia poucas atividades e nas quais algo não funcionou
como planejado. Dessas situações, se tira a lição da flexibilidade no
planejamento. Algo que me chamou a atenção nos planejamentos, conforme
as orientações recebidas, foi justamente, essa problematização de cada
momento. Se houver uma intencionalidade, há uma atividade. Tudo se houver
uma problematização, é uma oportunidade de aprendizagem, uma situação
pedagógica.

Através da leitura dos relatos diários dos acadêmicos do Curso de Pedagogia
EAD, percebeu-se que o ato de planejar possibilitou os acadêmicos/estagiários
passarem por um processo de reflexão através do qual passou a ter um novo
entendimento a respeito da importância do cuidar/educar/brincar na educação infantil.
Da mesma forma, eles compreenderam a necessidade de refletir acerca da
organização das atividades, as quais necessitavam ser pensadas em todos os tempos
e espaços e que deviam ser explorados, (re)estruturadas a partir do real, conforme
aspectos sociais, culturais, políticos, emocionais, entre muitas outras reações que as
crianças manifestam no cotidiano escolar.
A segunda tarefa que Oliveira-Formosinho (2007), aponta como principais
processos para uma pedagogia da participação, “a observação, a escuta e a
negociação”, mencionando ainda que estas práticas somente são possíveis e
integrantes de processos colaborativos, imersos na reflexão crítica a respeito do
porquê e para que de tal contexto e ação.
Conforme afirma Oliveira-Formosinho (2007, p. 28) a observação e a escuta
“devem ser um porto seguro para contextualizar a ação educativa”, visto que são
processos contínuos criados no contexto educativo que buscam compreender os
interesses, relações, intenções, desejos e modos de viver e de estar no mundo das
crianças. Nesse sentido, compreendemos que o processo do fazer pedagógico, no
decorrer do estágio supervisionado, necessitava ser balizado pela observação, escuta
e negociação, podendo assim concretizar-se numa alternativa educativa importante,
pois assume a diversidade como possibilidade de crescimento e não como limite para
os processos educativos no contexto da primeira etapa da educação básica.
No desenvolvimento do estágio supervisionado na educação infantil, os
acadêmicos/estagiários necessitavam organizar seus registros diários, destacando
suas aprendizagens, desafios e as suas inquietação encontradas no contexto escola.
Isto porque, os registros devem constituir-se juntamente com a observação, escuta e
diálogo, como elementos que potencializam ao educador a percepção de subsídios
concretos para o processo de avaliação do trabalho pedagógico. Através destes
registros os acadêmicos/estagiários tinham a possibilidades de refletir e avaliar o
cotidiano pedagógico e suas práticas, de uma maneira sistemática e contínua, tendo

como objetivo principal a melhoria da ação educativa. Isto torna-se explícito no relato
abaixo do acadêmico estagiário:
A observação de hoje foi muito melhor que a de ontem. Por quê? Porque
houve uma evolução, tanto na minha relação com as crianças, quanto nos
passos a serem dados no processo observação/estágio. [..] A ludicidade não
é coisa só para crianças! Todos nós, embora já adultos temos a nossa criança
interior. Estudamos que a criança aprende brincando. Acredito que,
sobretudo, na fase da pré - escola o processo de ensino - aprendizagem
precisa estar permeado pela ludicidade (criar, brincar, inventar, alegrar - se,
imaginar, viajar, fantasiar). (ACADÊMICO/ESTAGIÁRIO K, 2015)

Por fim, como terceira tarefa de um modo participativo de fazer pedagogia,
Oliveira-Formosinho (2007), argumenta a respeito das gramáticas pedagógicas que
se operacionalizam por meio de modelos pedagógicos, que se caracterizam por
tramar combinações de valores, teoria e prática, buscando construir um referencial
prático para refletir antes, na/durante, e sobre/depois da ação. Os modelos
pedagógicos são bastante complexos vez que são capazes de criar uma ponte entre
as aprendizagens do educador e das crianças. E ainda, definem: finalidades e
objetivos educacionais, deliberando também sobre tempo e espaço, materiais,
interações,

documentação,

registros,

observações,

planejamentos,

projetos,

atividades, e avaliação dos contextos e das aprendizagens dos alunos.
A partir desta breve análise dos relatos diários dos acadêmicos/estagiários, do
Curso de Pedagogia EAD e fundamentadas em Gobbi (2007), entendemos que a
organização dos fazeres educativos com as crianças precisa estar “recheado” de
motivação, deslumbramento, entusiasmo, maravilha, fantasia, em que meninos e
meninas se reconheçam, em suas diferenças num processo de descoberta do mundo,
sendo profundamente respeitadas, admiradas, consideradas em suas tantas
“bonitezas”. Enfim, o processo do estágio supervisionado na educação infantil, do
Curso de Pedagogia EAD, possibilitou que os acadêmicos/estagiários atribuíssem
novos significados para a primeira etapa da educação básica e para suas práticas
pedagógicas desenvolvidas com as crianças, (re)construindo novas concepções no
desenrolar do seu processo de formação.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada para desenvolver este trabalho pautou-se em uma
abordagem qualitativa, pois de acordo com os estudos de Creswell (2010, p.26):

A pesquisa de qualitativa é um meio para explorar e para entender o
significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou
humano. O processo de pesquisa envolve as questões e os procedimentos
que emergem, os dados tipicamente coletados no ambiente do participante,
a análise dos dados indutivamente construída a partir das particularidades
para os temas gerais e as interpretações feitas pelo pesquisador acerca do
significado dos dados.

Os dados utilizados para a produção das analises, foram elaborados como parte
do processo avaliativo da disciplina de estágio, constituem-se como os registros
diários

teóricos-críticos

e

reflexivos

das

práticas

de

estágios

dos

acadêmicos/estagiários, durante o primeiro semestre de 2015, em diferentes
contextos educativos, que são sete polos, ou seja, no município de Cruz Alta, Faxinal
do Soturno, Restinga Seca, Agudo, Sobradinho, Três de Maio e Três Passos, todos
localizados no estado Rio Grande do Sul. Neste processo de os autores do presente
trabalho atuavam como professores e tutores, em interlocução contínua com os
acadêmicos/estagiários e suas produções.
Deste modo, elegeu-se como tipo de pesquisa o estudo de caso. Para Yin (2015,
p. 04) “[...] um estudo de caso permite que os investigadores foquem um “caso” e
retenham uma perspectiva holística e do mundo real”. Nesta pesquisa tinha-se como
ênfase o desenrolar das práticas pedagógicas desenvolvidas na primeira etapa da
educação básica, considerando os desafios e as principais inquietações do
acadêmicos/estagiários.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o processo formativo do Estágio Supervisionado na Educação Infantil,
entendemos, que é imprescindível que a educação considere a criança em sua
complexidade, preparando- a para viver no mundo com responsabilidade, criatividade,
criticidade, prazer e autonomia. Neste processo, os acadêmicos/estagiários
necessitavam realizar as interpretações, análises e autocríticas, para (re) encontrar a
melhor maneira para desenvolver as aptidões existentes nas crianças, sendo elas,
motoras, sócias, cognitivas e afetivas, com a intencionalidade de aperfeiçoar o
trabalho pedagógico, desenvolvido juntamente com as crianças.
A

partir

disto,

compreendemos

que

ensinar/aprender

pressupõe

um

planejamento que contemple a capacidade reflexiva das crianças e dos
acadêmicos/estagiários, disponibilizando recursos pedagógicos que promovam a

qualidade das práticas com responsabilidade social, pensando na sustentabilidade e
na qualidade de vida e atuando na lógica de formação de cidadãos com habilidade de
atuar

global

e

localmente

para

a

construção

de

novos

conhecimentos,

comprometendo-os com a família, a escola e a comunidade.
Portanto, através da análise da Resolução CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015)
observa-se que os cursos de formação inicial de professores, possuem uma estrutura
que necessita ser considerada no momento da construção do Projeto do Curso,
respeitando as singularidades do currículo, ou seja, os conteúdos específicos da área
de conhecimento ou interdisciplinares, fundamentos e metodologias, como também
os conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de
políticas públicas e gestão da educação, entre outros.
Desse modo, entendemos que a formação de professores é uma forma de ação,
intervenção, transformação no mundo das coisas e das pessoas. Para a concretização
de tal processo é necessário que estejamos, enquanto formadores. atentos as
possibilidades de intervimos qualificando nossas práticas no ensino superior, e
consequentemente na educação infantil, investindo em uma forma de fazer educação
amorosa, generosa e complexa, que entenda a vida na escola um permanente
aprendizado em que os conhecimentos científicos são tão importantes quanto as
relações interpessoais.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO INFANTIL: O OLHAR DOS
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Eixo temático 2 – Formação de Professores
RESUMO
O presente artigo, realizado com apoio do Programa Observatório da Educação - CAPES/Brasil,
objetiva compreender como os egressos do Curso de Pedagogia, Licenciatura Plena na modalidade à
distância (EAD) da Universidade Federal de Santa Maria/Universidade Aberta do Brasil (UFSM/UAB),
que atuam na educação infantil identificam nas políticas públicas as diretrizes que mobilizam os saberes
docentes, considerando sua formação inicial e a relação dessa com o cotidiano das práticas docentes
na educação infantil. A metodologia proposta tem enfoque qualitativo, caracterizando-se como um
estudo de caso (YIN, 2001) por meio de uma investigação empírica de um fenômeno que permeia o
contexto social do pesquisador. Foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais, que se
constituíram de autores cujas obras abordavam a temática da educação a distância e da educação
infantil, bem como de análises de documentos legais que balizam a oferta do Curso de Pedagogia EaD
da UFSM/UAB, e dos elementos legais e regulatórios que indicam os conteúdos que alicerçam a
formação inicial do professor para atuação na educação infantil, bem como entrevistas
semiestruturadas com os sujeitos desse processo, utilizando-se a análise de conteúdo (BARDIN, 2011)
como forma de analisar criticamente os objetos que constituem o escopo desta pesquisa. A base teórica
constituiu-se de autores como Kenski (2013), Kramer (1999), Gomes (2009) entre outros. Foram
utilizados dados estatístico-educacionais do Censo da Educação Superior do ano de 2012,
disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
considerando as relações que se estabelecem entre estes indicadores e o panorama da educação
ofertada, tanto no ensino superior quanto na educação infantil. Com esta pesquisa percebeu-se que os
egressos do Curso consideram ser necessário que sejam revistos alguns pontos de sua formação inicial
como as disciplinas que trabalham com as metodologias do ensino, ainda pensadas para o Curso na
modalidade presencial e que não consideram as especificidades de um curso a distância. Em
contrapartida, esses egressos consideram que as relações entre os saberes docentes e sua atuação
no cotidiano das práticas são construídas durante sua formação inicial, influenciando de forma positiva
sua atuação no cotidiano escolar.
Palavras-chave: Formação de professores. Educação Infantil. Práticas educativas.

INTRODUÇÃO
A educação infantil, hoje, considerada como primeira etapa da educação básica
(BRASIL, 1996), tem sido discutida de forma mais efetiva, não somente no âmbito
acadêmico, mas em várias esferas da sociedade. Essa discussão busca refletir sobre
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a relação entre o cuidar e o educar nas instituições escolares, por meio da sanção de
políticas públicas que legitimam e reconhecem essa etapa da educação básica como
direito da criança (BRASIL, 1996), considerada até algumas décadas atrás como
apenas assistencialista e protecionista, em que o cuidar estava em detrimento do
educar (KRAMER, 1999). Por meio da sanção da Emenda Constitucional n.º 59, de
11 de novembro de 2009 (BRASIL, 2014a), que passa a vigorar com a Lei n.º 12.796,
de 04 de abril de 2013 (BRASIL, 2013), alterando a Lei de Diretrizes de Bases da
Educação Nacional (LDB) Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996),
o artigo 4º regulamenta a “[...] educação básica obrigatória e gratuita dos 04 (quatro)
aos 17 (dezessete) anos de idade” (BRASIL, 1996). Anterior a essa nova legislação,
a educação só era obrigatória a partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental.
Segundo Redin e seus colaboradores (2012, p. 11) “[...] apesar dos avanços em
termos de políticas públicas e das pesquisas e estudos desenvolvidos sobre a
infância, estarão as instituições e os seus profissionais preparados para organizar
ações educativas adequadas ao universo infantil?” Ou seja, as instituições que
ofertam o ensino na etapa da educação infantil estarão preparadas para atender as
especificidades

da

criança

pequena,

estimulando

o

seu

desenvolvimento,

considerando cada fase desse, sem negligenciar os espaços de brincar e de interagir
com seus pares, igualmente necessários?
Desse modo, a pesquisa tem como objetivo compreender como os egressos do
Curso de Pedagogia, Licenciatura Plena a distância da UFSM/UAB, que atuam na
educação infantil identificam nas políticas públicas as diretrizes que mobilizam os
saberes docentes, considerando sua formação inicial e a relação dessa com o
cotidiano das práticas docentes na educação infantil.
O presente artigo caracterizou-se como uma pesquisa de cunho qualitativo, que,
conforme Minayo (2011), nos inclina a uma visão da pesquisa qualitativa como uma
forma de “[...] compreender relações, valores, atitudes, crenças, hábitos e
representações e a partir desse conjunto de fenômenos humanos gerados
socialmente, compreender e interpretar a realidade” (MINAYO, 2011, p. 24).
Foram entrevistados professores formados pelo Curso de Pedagogia –
Licenciatura Plena a distância da Universidade Federal de Santa Maria e que atuam
na etapa educação infantil.

Como forma de analisar criticamente os objetos que constituem o objetivo
principal desta pesquisa, optou-se por utilizar a análise de conteúdo, que, além dos
textos que embasam a pesquisa, os pensamentos, sentimentos, memórias e falas dos
sujeitos dessa podem ter um significado de compreensão da pesquisa muito mais
amplo do que inicialmente se almeja (BAUER, 2008).
Ainda, não espera-se com esse artigo responder a todos os questionamentos
referentes a relação entre a formação inicial dos professores e sua atuação no
cotidiano das práticas, considerando as especificidades do Curso de Pedagogia e as
experiências e vivências de cada sujeito envolvido nessa pesquisa. No entanto,
almeja-se considerar as relações entre os saberes docentes referentes a formação
inicial e a atuação no cotidiano das práticas construída por meio das experiências
desses docentes.
FORMAÇÃO INICIAL: COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA A ATUAÇÃO
DOCENTE
O acesso às tecnologias digitais (que proporcionam ensino em diferentes tempos
e espaços) colabora para a procura pela educação superior a distância, que cresce
na medida em que o acesso a educação básica é popularizado, ou seja, as políticas
públicas instituídas conseguem atender a demanda de estudantes por meio da
modalidade regular ou da educação de jovens e adultos (EJA).
Conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO
TEIXEIRA, 2014a), o número de matrículas, em nível nacional, vem crescendo na
modalidade de educação a distância (EaD).
Gráfico 1 - Número de matrículas na EaD.
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Fonte: elaborado pela autora com base nos dados do Censo da Educação Superior (2014).

Partindo da autonomia discente, um dos fatores básicos para os estudantes de
educação a distância, e de um processo de ensino-aprendizagem que prioriza o aluno
–

conhecendo

suas

características

socioculturais,

conhecimentos

prévios,

experiências, demandas, expectativas (BELLONI, 2006) – é possível elevar os níveis
de qualidade na formação inicial, que atenda as exigências estabelecidas pela
sociedade moderna para a constituição de um profissional qualificado e apto a realizar
suas funções.
Os pressupostos teórico-metodológicos adotados pelos cursos de formação de
professores tem importante papel na formação dos acadêmicos “[...] ao identificar a
representação social que fazem da profissão e ao criar condições para uma reflexão
contínua acerca da qualidade de seu trabalho e do tipo de profissional que está sendo
formando” (GOMES, 2009, p. 79), minimizando a distância entre a teoria da academia
e a prática da sala de aula. A fala do Professor I corrobora com esta afirmação quando
diz que: “[...] tu tens toda aquela teoria, linda e maravilhosa, tu discutes, que tu
aprendes, mas o laboratório é a sala de aula. [...] eu acho que a teoria foi muito bem
trabalhada, nos dois lados, mas eu senti falta [...] de mais prática de sala de aula”
(PROFESSOR I) (grifos nossos). Acredita-se que essa “falta de prática em sala de
aula” apontada pelo Professor I concretize-se nas disciplinas que trabalham com as
metodologias, surgindo a necessidade de repensar-se as mesmas sob o ponto de
vista da relação entre teoria e prática trabalhadas nessas, visto que são essas que
levam, durante o Curso, o acadêmico para dentro da escola. Ao ingressar na disciplina
de estágio o acadêmico necessita consolidar todas as disciplinas do curso (tanto os
fundamentos quanto as metodologias) em sua prática, e se o trabalho de inserção a
priori nas escolas não tenha avançado na relação entre teoria e prática, incorrerá na
percepção do egresso de que houve falha na inserção em sala de aula.
Reiterando essas afirmações, Kramer (1999) afirma que o profissional que
trabalha de forma direta com a educação infantil necessita estar constantemente
realizando formações continuadas, a fim de favorecer o desenvolvimento infantil.
Estas afirmações nos remetem a pensar que a formação inicial dos professores que
atuarão com educação infantil perpassa, além das teorias que balizam os conceitos
de infância e educação, e das práticas efetivas em ambiência escolar, conhecimentos
básicos sobre os documentos e referenciais que orientam a prática pedagógica,

formando a base necessária para que um profissional consiga efetivação e elevação
dos níveis de qualidade da educação ofertada.
No ínterim da legislação vigente e por meio das premissas consideradas pelo
Conselho Nacional de Educação na definição das Diretrizes Curriculares para o Curso
de Pedagogia, Resolução CNE/CP n.º 1 de 15 de maio de 2006 (BRASIL, 2014b), é
criado o Curso de Pedagogia a distância da UFSM/UAB, tendo como base a matriz
curricular do curso presencial, assumindo o compromisso de formar o pedagogo para
atuar nas modalidades de ensino, quais sejam: educação infantil, anos iniciais do
ensino fundamental e educação de jovens e adultos.
Kensky (2013, p. 80) afirma que “[...] cursos da mesma área desenvolvidos nas
duas modalidades não são antagônicos, mas podem ser complementares”. Partindo
da ideia de complementariedade de Kenski (2013) e do fato do Curso EaD ter sido
criado nos mesmos moldes do curso presencial, questiona-se se o mesmo pode dar
conta das especificidades de um curso a distância, visto que o perfil de docente e
discente modificam-se, bem como os conceitos de tempo e espaço. A organização
teórico-metodológica das disciplinas, principalmente aquelas que compõem as
metodologias do ensino, dão conta de adaptar-se ao ambiente virtual de
aprendizagem e a um perfil de estudante que adequa seus períodos de estudo aos de
trabalho?
Nesse sentido, o currículo do Curso de Pedagogia a distância, pensado em
campos de conhecimento indispensáveis à prática da docência, é ofertado por meio
de uma abordagem metodológica que prioriza a organização do tempo e espaço, em
que estratégias pedagógicas e metodológicas são pensadas para o perfil de aluno do
Curso. Assim, é preciso que pensemos no Projeto Pedagógico do Curso como algo
que adquire forma e significado partindo das inferências feitas conforme as atividades
práticas efetivas no âmbito educacional que o compõe.
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Curso em destaque aponta que se
necessita conceber a formação do professor sob uma visão profissional ampla e
integrada entre os aspectos da formação e da ação profissional, ou seja, entre a teoria
e a prática, entre o processo de qualificação inicial dos professores e sua atuação,
tanto em instituições escolares como não escolares. Ainda, o referido Projeto aponta
para uma formação acadêmica baseada no desenvolvimento de saberes,

competências e habilidades subjacentes ao campo de atuação do profissional
formado.
A matriz curricular do Curso de Pedagogia EaD (que é parte integrante do PPC)
elenca uma gama de disciplinas que contemplam a formação para as diversas
modalidades de ensino para as quais o formando sairá habilitado a atuar. Dentre
essas, há uma disciplina denominada Seminário Integrador, que prevê ações
conjuntas entre as disciplinas conceituais e a prática educativa, com o objetivo de
articular interdisciplinarmente os sabres teóricos e as práticas educativas previstas na
matriz curricular para a realização do curso (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
MARIA, 2006).
Perrenoud (2002) aponta que:
A formação de professores deveria ser orientada para uma aprendizagem por
problemas para que os estudantes se confrontassem com a experiência da
sala de aula e trabalhassem a partir de suas observações, surpresas,
sucessos e fracassos, medos e alegrias, bem como de suas dificuldades para
controlar os processos de aprendizagem e as dinâmicas de grupos ou os
comportamentos de alguns alunos (PERRENOUD, 2002, p. 22).

A colocação de Perrenoud (2002) vem ao encontro da proposta da disciplina de
Seminário Integrador, que articula as experiências de sala de aula ao processo de
aprendizagem do acadêmico, visando o desenvolvimento de competências e
habilidades que proporcionarão ao futuro pedagogo saber agir, saber fazer e saber
compreender (MACEDO, 2002).
A fim de verificar a efetivação do trabalho realizado durante o Curso, concebendo
a obtenção dos resultados esperados por meio dos objetivos gerais elencados em
cada disciplina, o PPC do curso apresenta uma concepção de processo avaliativo que
incentiva o aluno a buscar a superação dos padrões mínimos exigidos para a
aprovação, bem como o desenvolvimento progressivo de suas potencialidades em
busca da elevação dos níveis de qualidade, do desempenho e da excelência do
acadêmico (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2006).
A intenção de ir além foi materializada na fala do Professor III: “[...] a gente tem
que estar sempre pesquisando, procurando coisas novas, né, se atualizando. mas,
acho que foi uma boa base [...] a gente não pode ficar só naquilo que aprendeu. Como
eu te falei antes, a gente tem que estar sempre buscando” (PROFESSOR III). Ainda,
o Professor IV sugere que:

Não digo, assim, que a gente vai, também, parar por aqui. A gente tem que
procurar novas formações, com certeza, porque da minha formação para
agora, já passou dois anos. Então, assim, já tem muitas coisas que mudaram.
Então, a gente tem que ir atrás também (PROFESSOR IV) (grifos nossos).

Percebe-se, a partir das falas dos Professores IV e III que, ao longo da formação
inicial, a perspectiva de constituição do docente enquanto pesquisador é um elemento
importante das competências concebidas na formação inicial. Assim, a questão da
avaliação no âmbito das competências não se refere apenas à avaliação pontual de
determinada situação, mas implica na avaliação que engloba desde as disciplinas,
perpassando pelas habilidades (micro) e findando nas competências (macro). A
avaliação concerne tanto ao processo de ensino-aprendizagem quanto a formação
permanente (docentes pesquisadores), que terá seu reflexo nas práticas docentes dos
egressos.
A PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS NO ÂMBITO DAS PRÁTICAS
Compreender a percepção dos sujeitos no âmbito de suas práticas docentes no
que concerne a formação inicial desses nos remete a pensar no percurso formativo
desses egressos e a influência que essa formação tem/está tendo sobre o cotidiano
de suas práticas.
A ideia difundida quando do surgimento dos cursos a distância (na fase mais
recente desses) de que, por ter-se menos contato presencial e mais contato por meio
do ambiente virtual de aprendizagem os cursos tornar-se-iam mais fáceis, pois “[...]
mesmo com resistências de toda a ordem, inclusive aquelas que apelam para uma
possível ‘falta de qualidade’, como se fora uma ‘educação de segunda categoria’”
(FONTANA, 2013, p. 14), acaba sendo desmitificada a medida que a procura por
cursos de EaD cresce e que as avaliações nacionais (como o Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE) comprovam os efetivos índices de qualidade
desses cursos. Ideia esta, igualmente desfeita por meio das falas dos entrevistados,
quando esses apontam que:
Teve muitos colegas meus que desistiram, que não conseguiram que não se
adaptaram, sabe, ao sistema EaD, a distancia. [...] Eu vejo comentário na rua,
também, de algumas pessoas quando fala assim: ah, mas a distancia é
difícil, porque a pessoa tem aquela coisa na cabeça de que a distancia é
fácil, do tipo tu faz de qualquer jeito, né (PROFESSOR V) (grifos nossos).

Achei bem mais difícil a distancia, porque tu tens que correr atrás, tu tens
pesquisar, procurar, te informar, ir atrás dos tutores, dos professores e na
presencial tu tem tudo ali né, achei bem mais difícil, mas foi muito válido
(PROFESSOR I) (grifos nossos).

A distância geográfica, que por muitos anos foi impeditiva para muitas pessoas
que desejavam cursar uma graduação hoje é superada por meio dos cursos a
distância. Os trajetos foram encurtados, e o tempo gasto, minimizado. Petters (2003,
p. 28) aponta que “[...] às vezes, os novos meios de informação e comunicação são
louvados porque ultrapassam os limites e as restrições de tempo, da distância
geográfica e da dependência das pessoas”. A fala do professor I retrata a realidade
de muitos outros professores, afirmando que:
Com certeza, se não fosse a Educação a Distância eu provavelmente não
teria conseguido me formar, né. [...] A Educação a Distância, para mim, foi
um marco na minha vida em função de eu ter deixado os estudos para depois,
por ter que trabalhar, por ter que cuidar da família, por ter que ajudar com as
despesas de casa, né, então eu só pude naquele momento e para mim foi
ótimo (PROFESSOR I) (grifos nossos).

Reitera-se com a fala do Professor I a relevância social dos cursos a distância,
visto que os mesmos surgem como oportunidade àqueles que não conseguiram
inserir-se no sistema presencial de ensino superior, seja em função da distância até a
universidade ou em função da demanda do mercado de trabalho.
As especificidades da educação a distância, como a não presencialidade X
distância e a mediação por meio do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (A
AVEA) fazem surgir nos acadêmicos do curso a necessidade de autonomia frente às
atividades propostas, que não pode, como alerta Fontana (2013) ser confundido com
autodidatismo, negando uma construção coletiva baseada na troca e na cooperação
entre os acadêmicos e os professores/tutores.
A fala do Professor I aponta a necessidade de autonomia quando afirma que:
Mas, no caso da Educação a Distância tu tens que procurar. Se tu tens
alguma dúvida, tu tens que procurar o teu tutor. Se tu não procurares vai
passar em branco, ou tu tens que procurar o teu professor, ou tu tens que
procurar dentro do que tu tens de recursos, se for a internet tem alguns sites
que não são confiáveis, tem algumas coisas que, se tu vai pegar a primeira
coisa que tu... a primeira leitura que tu leste ali, vou pesquisar uma leitura na
internet e se tu não tomares cuidado tu vais pegar um trabalho que não é de
boa qualidade, né, mas tu sempre vais ter os professores ou a tutora que
vais te indicar: ah, tu vai por esse caminho. Então, na distancia quem faz
o curso é o aluno (PROFESSOR I) (grifos nossos).

Ainda, o Professor V complementa, afirmando que “[...] teve estas questões, teve
estas limitações, teve... Mas assim, eu penso que eu consegui superar e com
certeza se eu consegui teve profissionais atrás ajudando, colaborando com a
minha formação” (PROFESSOR V) (grifos nossos).
Esses profissionais, os quais se refere o Professor V, são apontados pelos
entrevistados como professores e tutores do curso. Ambos necessitam realizar um
trabalho em conjunto, primando pela formação efetiva do acadêmico, auxiliando-o nos
momentos de dúvidas e orientando a realização das atividades propostas no ambiente
virtual.
A fala dos egressos torna perceptível a efetivação do objetivo do curso no que
concerne a criação e produção de propostas educativas para as diferentes realidades
escolares. Os Professores consideram que, por meio de sua formação inicial, é
possível ter os conhecimentos básicos para atuação em sala de aula. No entanto,
quanto a interlocução entre teoria e prática, partindo da relação que se necessita
estabelecer entre estas, a fala dos sujeitos entrevistados denota uma lacuna nessa
articulação. Esta percepção se dá pelas falas dos Professores I e IV:
Mas quando tu entras para dentro da sala de aula, ai tu te dás conta de que
deveria ter trabalhado mais, ao meu ver, o que faltou não foi a teoria, foi a
prática, a inserção (PROFESSOR I) (grifos nossos).
[...] porque tu fizeste a parte teórica, mas não fizeste a parte prática,
então é bem diferente essa parte, assim. Artes visuais tudo bem, tu aplicas,
sabe, tu vai lá, a didática, tu aplica. Então, tu aplicando tu vais aprendendo.
Mas como jogo teatral tem uma coisa assim que se tu não fizeste, tu não
praticaste, é bem diferente. Então tem coisas que tu ficas assim meio boba
de ver, sabes. Então, assim, a gente tem embasamento teórico, mas que nem
na questão do jogo teatral que falta um pouco, faltou a prática. Em relação a
disciplina de educação musical: a gente teve a disciplina de educação
musical, mas faltou a prática. [...] Talvez para no futuro ter mais momentos
presenciais na educação musical, na educação teatral, porque isso é uma
coisa assim que a teoria não nos embasa suficiente para colocar em
prática, e depois acaba, às vezes, assim, ficando falho, então, nos faz falta.
(PROFESSOR IV) (grifos nossos).

A falta que esses professores apontam na relação entre teoria e prática referese tanto na prática efetiva da docência quanto nas atividades das disciplinas que
abordam as metodologias. Citadas como exemplo pelo Professor IV, as disciplinas de
Jogo Teatral e Música são essencialmente práticas, visto que, no curso presencial, há
um laboratório para cada uma e as mesmas constroem-se com base nas vivências
dos sujeitos. Na disciplina de música, além da teoria sobre a importância da música

no desenvolvimento infantil, há o contato com vários instrumentos musicais, bem
como a confecção de outros. Na disciplina de Jogo Teatral os acadêmicos vivenciam
jogos que elucidam a teoria estudada sobre eles. O mesmo ocorre com disciplinas
como Artes Visuais e Matemática, em que a vivência prática corrobora com os estudos
teóricos. No entanto, no curso na modalidade a distância a vivência prática muitas
vezes é impedida em função da organização do curso. Questiona-se, nesse caso, a
matriz curricular do Curso a distância, que baseada na matriz da oferta presencial não
considera as especificidades de algumas disciplinas, que necessitariam ser ajustadas
a realidade e a metodologia de um curso ofertado a distância.
No que concerne as discussões durante a formação inicial, os Seminários
Integradores, no contexto do Curso de Pedagogia a distância da UFSM/UAB vem com
o propósito de interligar os conteúdos das disciplinas, estimulando o desenvolvimento
das competências e habilidades elencadas nos objetivos do Curso.
A fala do Professor V reflete essa consideração quando ele aponta que:
Eu me lembro do Seminário Integrador, que eu lembro que ele procurava
articular, trazia muito esta questão, né, não só da educação infantil, mas da
criança, essa coisa de... olhar para criança. [...] Mas teve o seminário
integrador, que foi a disciplina que mais me marcou hoje, justamente por
causa disso: porque ele trazia muito esta questão de discussão, sabe, de
debate, dava um tema e a gente... Ele procurava englobar, assim, o que a
gente estava vendo no momento e trazia para a realidade. Então, seminário
integrador, eu acho, foi o que mais me marcou com relação a isso, a essa
questão de discussão (PROFESSOR V) (grifos nossos).

Os Seminários Integradores, sob a perspectiva dos egressos é o espaço de
discussão acerca das práticas inerentes ao cotidiano escolar durante a sua formação
inicial, articulando as disciplinas de cada semestre de modo a integrar os
conhecimentos, voltando-os e relacionando-os com as vivências e experiências dos
egressos nas inserções nas escolas. Essas vivências oportunizaram a discussão do
cotidiano e contribuem para a construção do planejamento. No entanto, do mesmo
modo que os sujeitos apontam a necessidade da criação de mais espaços de
discussão acerca das práticas educativas, eles reconhecem que o planejamento, ou
seja, a construção do planejamento teve seu tempo e seu espaço na formação inicial
destes pedagogos, perceptível por meio da fala do Professor IV:
A gente sabe que a teoria, quem faz a teoria é uma coisa, chegar na prática
tem muita coisa que muda, mas assim: a gente teve bastante orientação
dos professores, também, com relação ao planejamento, que nem

sempre quando tu chega na sala de aula tu consegue aplicar aquilo, tal qual
tu fez, tu tem que mudar, então foi uma coisa assim, que às vezes ele falando:
não, tu chega lá com o planejamento, eu vou aplicar e vai dar tudo certo. E ai
tu chegava lá e dizia: não, eu não consegui, tem que ser tal coisa... Ah, tinha
um aluno chorando, tinha um aluno com febre, tive que chamar o pai. Então,
assim, as pessoas, quando a gente tinha as aulas presenciais: isso é a
realidade escolar, não é tão perfeito como a gente coloca no papel
(PROFESSOR IV) (grifos nossos).

O Professor IV retrata uma realidade bastante presente no momento em que os
acadêmicos iniciam seus estágios e necessitam realizar seus planejamentos: há,
conforme colocado pelo Professor IV, orientação aos acadêmicos no momento da
escolha das atividades que serão realizadas em sala de aula. No entanto, a grande
expectativa que se cria quando da aplicação das mesmas faz com que, muitas vezes,
o acadêmico idealize uma aplicação prática desse planejamento que, na maioria das
vezes, não é possível. Questiona-se, frente a fala do Professor: ao planejar as
atividades o acadêmico idealiza uma realidade escolar que não existe ou o ele não
tem ainda, embasamento prático para reconhecer a realidade escolar e conceber que
nem tudo que se planeja é, em todas as vezes, passível de realização? Ou ainda: os
professores que orientam as atividades planejadas tem conhecimento real do
cotidiano escolar? E, por fim, é possível conhecer o cotidiano de uma escola apenas
por meio das observações realizadas pré-estágio? Pois, considerar as especificidades
da sala de aula no momento da construção do planejamento é “[...] muito mais que
um desenho sinuoso que permite ir e vir, dar voltas, ziguezaguear, do que uma
precisão linear. Principalmente porque só se concretiza num tempo e espaço mediado
pelas crianças e suas culturas” (REDIN, 2012, p. 23).
A compreensão de que a graduação é apenas o primeiro passo necessita fazer
parte dos saberes desses pedagogos. Compreensão essa que fica clara por meio das
falas dos Professores I, IV e V:
Na verdade ainda nem me formei, depois que tu começa a trabalhar é que
tu te dás por conta que tua formação não acaba ali (PROFESSOR I)
(grifos nossos).
É claro que depois da faculdade a gente tem que procurar uma outra
formação, mais específica, porque com o tempo às vezes tem coisas que
vão se perdendo, as coisas vão mudando, os alunos estão vindo cada vez
mais inteligentes, cada vez criando coisas diferentes, então às vezes tem
coisas que tu faz, de três anos atrás, que este ano tu vais fazer e tu não
consegues focar eles (PROFESSOR IV) (grifos nossos).

[...] estou fazendo especialização em psicopedagogia que é muito bom, que
eu acho que é um complemento para o curso de pedagogia, e tu passa a
entender, assim, muitas coisas, muitas coisas, assim, “buracos” que a
pedagogia me deixou, entende. Coisa, assim, que eu via e que eu não
conseguia entender, hoje eu estou conseguindo estas respostas na
psicopedagogia, e isso é muito gratificante para mim, porque o olhar que eu
tinha antes, hoje eu já não tenho. Hoje eu já consigo analisar de outra forma,
enxergar de outra forma. Lacunas que tinha antes [...] (PROFESSOR V)
(grifos nossos).

Qualquer proposta de trabalho necessita de uma direção. Acredita-se, por meio
das falas dos sujeitos, que o curso forma indicando a direção a ser seguida. No
entanto, cada egresso, por meio de sua prática, irá trilhar seu próprio caminho,
reiterando a formação do pedagogo com o objetivo de formar docentes pesquisadores
e que busquem espaços de formação permanente.
CONCLUINDO, NO ENTANTO, SEM FINALIZAR
Por meio das falas dos docentes entrevistados percebeu-se o quanto o cotidiano
das práticas está arraigado a formação inicial desses professores. Não foi possível
separar na fala desses (e não se tinha essa separação como objetivo) a formação
inicial de suas práticas educativas, visto que, como critério de participação na
pesquisa, todos os professores necessitavam estar atuando na educação infantil. E
da fala desses docentes se percebe a necessidade que os mesmos sentiram durante
sua formação inicial de realizar mais inserções nas escolas durante a formação inicial
e de conhecer mais a fundo a realidade dessas escolas. Essa prática irá ocasionar,
acredita-se, uma sucessão de fatos que se iniciam no momento de sua atuação
prática, traduzindo-se em mais conhecimento sobre as especificidades inerentes a
educação infantil, resultando em um trabalho mais focado no desenvolvimento das
linguagens das crianças e ampliando os níveis de qualidade do ensino da educação
infantil. Essa sucessão de fatos pode parecer utópica aos olhos do leitor, mas
claramente realizável para um docente comprometido com a educação (objetivo do
perfil de formação do professor formado pelo Curso de Pedagogia UFSM/UAB) e que
acredita na construção do saber enquanto processo e não produto.
O Curso em destaque, mesmo recente no cenário da educação a distância, tem
sua trajetória pautada na oferta presencial e num percurso histórico que sempre
considerou as especificidades da educação no que concerne às políticas públicas.
Estabelece como perfil desejado para o egresso do curso um profissional engajado

com o desenvolvimento pleno dos educandos e com a formação de cidadãos aptos à
vivência em sociedade e ao mundo do trabalho. As falas dos professores, de modo
amplo, transpareceram profisisonais qualificados e engajados com sua prática
educativa. Profissionais que continuaram a buscar conhecimento com o objetivo de
aperfeiçoamento de sua ação docente. A percepção desses educadores acerca do
cotidiano de suas práticas concerne ao fazer pedagógico que considera o aluno, a
criança, como cerne desse processo. Do mesmo modo, o entendimento desses a
respeito de sua formação inicial remete a profissionais que se sentem preparados para
o exercício da docência nas etapas da educação básica, considerando as
especificidades inerentes a etapa da educação infantil, concebendo os níveis de
qualidade exigidos pelas políticas públicas que balizam esse Curso, materializadas
nas competências e habilidades inerentes ao egresso.
Cabe ressaltar que grande parte dos entrevistados para essa pesquisa tiveram
experiências e vivências na educação infantil durante sua formação inicial, tenha sido
no papel de auxiliar/estagiário ou no exercício pleno da docência em escolas de
educação infantil, destacando que as inserções no cotidiano das práticas durante o
Curso de graduação influenciaram no modo como os acadêmicos percebem sua
formação inicial.
Não se pretende com essas últimas palavras finalizar a temática dessa pesquisa,
visto que há, ainda, um vasto campo a ser pesquisado sobre as vivências dos
egressos do Curso de Pedagogia a distância da UFSM/UAB no que concerne ao
cotidiano das práticas na educação infantil. Ainda há muito para ser discutido e muito
para ser ouvido; um longo percurso percorrido e inúmeros caminhos a serem trilhados.
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RESUMO
A finalidade do estudo consiste em contextualizar o processo histórico do PIBID ao longo de seu
desenvolvimento. Esta pesquisa foi fruto de uma análise dialética cujas técnica de produção de dados
é a análise documental. Com base na análise realizada, pode-se perceber algumas alterações nas
principais, portarias e decretos do PIBID desde 2007 até os dias atuais. Observou-se que ao longo do
desenvolvimento do PIBID algumas alterações foram observadas em torno dos objetivos do PIBID,
como se dá a participação das universidades, escolas, dos bolsistas de iniciação à docência, dos
professores supervisores da escola e dos coordenadores nesse processo. Durante a sua realização
passou de um simples programa, ganhando seu espaço na LDB e que hoje se torna um programa de
destaque, importante não só como um espaço que incentiva a formação inicial, mas fomenta também,
a formação continuada de professores. Essas informações são pertinentes para entender como o PIBID
encontra-se atualmente. Sendo assim, pode-se identificar os primeiros passos desse Programa, para
de fato compreender as repercussões do PIBID para a formação de professores. Identificou-se nos
editais que ainda existem muitas ambiguidades e especificações que merecem detalhes. O PIBID
embora esteja presente na lei ele tem a dinâmica de um programa que tem como base a lógica de
“editalização”. Observou-se também que os editais de seleção do Programa se consolidam como uma
política generalista que se tem hoje, onde se criam cada vez mais políticas e/ou programas afim de
resolver os problemas, mas ao serem criados são poucos que são capaz de contornar e superá-las.
Palavras-chave: Formação de professores. Políticas públicas. Iniciação à docência.

INTRODUÇÃO
Atualmente, objetiva-se a busca constante em qualificar a formação de
professores. Porém esse processo além de ser necessário, torna-se também
contraditório, pois a formação de professores precisa ir além de acompanhar o
processo histórico, mas objetiva também superá-lo a partir das demandas que estão
presentes na sociedade seja em seu caráter político, social, cultural e econômico.
A formação de professores precisa ter como foco a realidade em que se encontra
a sociedade e o trabalho do professor na escola. Diante dessas questões, várias
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estratégias e programas são criados numa tentativa de aperfeiçoar a formação de
professores. Um dos programas, de grande destaque por sinal, é o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- PIBID. Esse programa objetiva não só
incentivar mas também qualificar a formação de professores possibilitando a criação
de um forte vínculo entre a escola e a universidade.
Sob este ponto de vista, a finalidade do estudo consiste em contextualizar o
processo histórico do PIBID ao longo de seu desenvolvimento. Para materialização
deste objetivo o estudo encontra-se organizado em 3 momentos: o primeiro deles
consta os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo; a segunda parte
refere-se ao processo histórico do PIBID; e por último, as considerações finais deste
estudo.
METODOLOGIA
A coleta das informações foi realizada a partir da análise documental. Para
Cellard (2010) o documento escrito pode ser considerado uma fonte de informações
que pode auxiliar o pesquisador no desenvolvimento de seu estudo, à medida que
contém informações que podem apresentar relevância no decorrer das pesquisas.
Além disso, o documento possibilita compreender o papel do tempo em relação aos
acontecimentos sociais.
Os documentos utilizados neste estudo foram as principais portarias, decretos,
editais, e normativas do PIBID desde o ano de 2007 até 2014. Deste modo, o
documento, para Cellard (2010), apresenta o que o autor denomina de contexto, pois
foi elaborado a partir de algum momento histórico. O estudo torna-se relevante a
medida que irá contextualizar o seu processo histórico, numa perspectiva crítica,
elencando contribuições e limitações desse programa na formação de professores.
CONTEXTO HISTÓRICO DO PROGRAMA
O PIBID foi criado no ano de 2007 pela da Portaria normativa n.38, apresentado
com o nome de Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência. Tinha como
objetivo fomentar a iniciação à docência e preparar a formação de professores em
nível superior. Seus principais objetivos eram de:
I - incentivar a formação de professores para a educação básica,
especialmente para o ensino médio; II - valorizar o magistério, incentivando

os estudantes que optam pela carreira docente; III - promover a melhoria da
qualidade da educação básica; IV - promover a articulação integrada da
educação superior do sistema federal com a educação básica do sistema
público, em proveito de uma sólida formação docente inicial; V - elevar a
qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores
nos cursos de licenciaturas das instituições federais de educação superior
(BRASIL, 2007).

A portaria n°. 38 deixa claro que o PIBID foi criado para atender as demandas
da formação inicial, incentivando a formação dos cursos de licenciaturas plenas. Em
nenhum momento refere-se ao Programa como incentivador também da formação
continuada de professores. Conforme essa portaria o professor supervisor do PIBID
seria aquele professor de escola pública responsável pela supervisão dos bolsistas
de iniciação à docência, ou seja, não é lhe atribuído outras funções que não seja
acompanhar os estudantes da formação inicial no desenvolvimento deste Programa
na escola.
Para Mateus (2014, p. 369) o PIBID é “[...] política na interface da formação
inicial, de caráter corretivo, e da formação continuada, de caráter compensatório”, ou
seja, atua diretamente na qualificação da formação inicial, sendo esse seu principal
objetivo, e indiretamente na formação continuada.
A ideia inicial do PIBID era atender a educação básica com ênfase no ensino
médio, com destaques as áreas de conhecimento atendidas eram a física, química,
matemática e biologia. Para os anos finais do ensino fundamental privilegiava as áreas
de ciência e matemáticas. O PIBID também poderia atuar de forma complementar
através das letras, educação musical e artística e demais licenciaturas. Observa-se
nesse ranquiamento do PIBID, o privilégio de algumas áreas de conhecimento em
detrimentos de outras.
Essa mesma portaria utiliza como requisito para escolher as escolas que
participariam do PIBID aquelas cujo apresentam baixos Índices de Desenvolvimento
da Educação Básica - IDEB e em escolas com baixas médias no Exame Nacional de
Ensino Médio - ENEM. As universidades que poderiam ser contempladas deveriam
ser universidades públicas. Atribui também, a concessão de bolsas de estudo para
professor coordenador, professor supervisor das escolas e para os estudantes em
iniciação à docência.
Em janeiro de 2009, foi publicado o Decreto n.6.755, que se refere a Política
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, que posta

a responsabilidade da CAPES ao incentivo a formação inicial e continuada de
professores. O artigo 8 refere-se especificamente a formação continuada a partir da
proposta de cursos e/ou atividades de caráter formativo que englobam cursos de
atualização, aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado. Sendo estas
oferecidas pelas instituições públicas que podem ser presenciais ou a distância de
acordo com a necessidade da formação continuada.
Ainda no ano de 2009, a Portaria n.º 16 é criada e substitui o nome do PIBID
para Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Atribui uma nova bolsa
para o professor coordenador institucional e atribuem melhores explicações a respeito
das responsabilidades de alguns sujeito envolvido no processo (professor
coordenador institucional, professor coordenador de área, bolsistas de iniciação à
docência respeitando alguns pré-requisitos) sendo que a função do professor
supervisor no PIBID ainda continua sendo a de supervisionar os bolsistas de iniciação
à docência.
A portaria normativa CAPES, nº 122 criada em 2009 atribui a participação do
PIBID em novas áreas de conhecimento, com destaque para o ensino médio nas
licenciaturas de física, química, filosofia, sociologia, matemática, biologia, português,
pedagogia e para projetos interdisciplinares. Para o ensino fundamental destaque
para as áreas de pedagogia, ciências, matemática, educação artística e musical e
projetos interdisciplinares. E na forma complementar, letras em língua estrangeira,
licenciatura interculturais (educação indígena), educação no campo e quilombolas. As
demais licenciaturas poderão participar desde que apresentem uma boa justificativa
partindo da relevância social. Essa portaria possibilita que o PIBID seja ampliado para
outras licenciaturas que não foram contempladas nas portarias anteriores, porém
ainda permanece o caráter discriminatório de umas disciplinas sobre as outras.
Nessa mesma Portaria os objetivos do PIBID são alterados em sua forma
redigida, em sua ordem de sequência e também novos objetivos são criados. São
objetivos do PIBID a partir do ano de 2009 conforme a portaria 122:
I. incentivar a formação de professores para a educação básica, contribuindo
para a elevação da qualidade da escola pública; II. valorizar o magistério,
incentivando os estudantes que optam pela carreira docente; III. elevar a
qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores
nos cursos de licenciatura das instituições públicas de educação superior; IV.
Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
promovendo a integração entre educação superior e educação básica; V.

proporcionar aos futuros professores participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar e que busquem a superação de problemas identificados no
processo de ensinoaprendizagem, levando em consideração o desempenho
da escola em avaliações nacionais, como Provinha Brasil, Prova Brasil,
SAEB, ENEM, entre outras; VI. incentivar escolas públicas de educação
básica, tornando-as protagonistas nos processos formativos dos estudantes
das licenciaturas, mobilizando seus professores como co-formadores dos
futuros professores.

Observa-se mudanças a partir do 1º objetivo que não está se referindo
diretamente ao ensino médio, embora ainda este seja uma prioridade nos subprojetos.
No 2º objetivo não é mais promover a qualidade da educação básica, mas sim
incentivar a formação inicial, mostrando mais uma vez que o PIBID foi criado tendo
como ponto de partida formação inicial. No 4º objetivo destaca que as escolas
participantes sejam escolhidas através das avaliações nacionais. Os dois últimos
objetivos do PIBID, são novos e têm como pressupostos fomentar as experiências
profissionais através da participação no PIBID e incentivar cada vez mais, papel dos
professores como co-formadores dos futuros professores. Nessa perspectiva, o PIBID
possibilita aos acadêmicos em formação inicial a oportunidade do contato direto com
as escolas públicas através da inserção profissional com acompanhamento, ou seja,
o bolsista de iniciação à docência realiza suas intervenções sempre acompanhando
por um professor responsável.
A portaria 122 especifica mais do que as portarias anteriores os critérios para o
professor supervisor do PIBID. Sendo o mesmo responsável por supervisionar as
atividades desenvolvidas nas escolas pelos bolsistas de iniciação à docência podendo
as escolas serem da redes públicas, estadual ou municipal. Além do mais, o professor
supervisor deverá promover a articulação entre a teoria e a prática, fazendo com que
a escola pública seja o espaço protagonista da formação inicial. Porém, a relação
entre teoria e prática ainda não foi considerado como um objetivo do Programa.
A portaria de nº. 72 instituída no ano de 2010 possibilitou que as escolas tanto
de baixo/médio IDEB pudessem participar do PIBID, bem como aquelas escolas que
têm experiências bem sucedidas de trabalho pedagógico e no processo de ensino e
aprendizagem. A principal justificativa desta abertura tem em vista que as diferentes
realidades e necessidades podem contribuir e permitem aos bolsistas de iniciação à
docência a compreensão e atuação em distintos campos escolares.

Para Fernandes e Medonça (2013) o PIBID foi capaz de melhor
significativamente alguns indicadores que avaliam a qualidade da educação básica, a
exemplo o IDEB das escolas, mas que mesmo assim, a ação central do PIBID não
pode ser somente no aumento da qualidade desse indicador, ou seja, não pode ser
entendido como fim mas como consequência desse processo.
Todavia, essa foi uma jogada interessante do PIBID, já que é mais fácil aumentar
o IDEB de uma escola classificada mediana do que uma escola de baixo IDEB. Essa
foi uma das alternativas encontradas pelo Programa para afirmar de fato que a
implementação desse Programa tem diversas repercussões e contribui também para
aumentar os IDEB das escolas públicas.
Em seu início, o PIBID contemplava somente universidades públicas através de
editais. A partir da Portaria nº. 72 contempla também Instituições Federais, Estaduais
e Municipais e Instituições Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas, Privadas sem
fins lucrativos, todos através de editais lançados pela CAPES. Consequentemente, o
que reafirma a expansão do PIBID oportunizando que as experiências do Programa
contemplassem escolas e universidades com diferentes realidades.
Com base na portaria normativa CAPES nº. 122, no ano de 2010 o decreto de
nº. 7219 amplia e possibilita que o PIBID atenda todo os níveis da educação básica,
contemplando a educação infantil, o ensino fundamental (anos iniciais e finais) e o
ensino médio, até mesmo a educação de pessoas com deficiência, jovens e adultos,
comunidades quilombolas, indígenas e a educação no campo, não restringindo
apenas ao ensino médio e fundamental.
A Portaria nº. 260 no ano de 2010 aprova as normas do PIBID, e adota alguns
critérios para a seleção de subprojetos nas universidades. Prevê também, que cada
universidade só pode abranger um subprojeto do PIBID por área de licenciaturas
devido ao grande número de subprojetos enviados para a CAPES. O documento
especifica também quais os itens que são e não são financiados como pagamentos
de bolsas, definição e requisitos dos bolsistas, prevê como será o acompanhamento
e a avaliação dos subprojetos aprovados e a prestação de contas, entre outros
elementos.
Essa portaria, consta todas as informações referentes as normas gerais do PIBID
de forma explicativa e engloba novos elementos que não eram especificados em

portarias anteriores. Dentre os principais objetivos do PIBID é incluído um novo, na
qual consta a relação entre a teoria e a prática com a finalidade de que esta articulação
possa contribuir para a formação de professores na busca de elevar a qualidade
acadêmica nos cursos de licenciatura.
Além do mais, é criada uma nova bolsa de coordenação de área de gestão de
processos educacionais, com a função de apoiar o Coordenador Institucional no
desenvolvimento do projeto. Nessa portaria também são estabelecidos que cada
professor supervisor terá no mínimo 5 e no máximo 10 bolsistas de iniciação à
docência. Apresenta como pré-requisitos para o professor supervisor participar do
PIBID: ser professor de escola pública, com prática efetiva em sala de aula, em
exercício de no mínimo 2 anos, e auxiliar como coformador dos bolsistas de iniciação
à docência, juntamente com o professor coordenador na área. Cabe ao professor
supervisor: informar o coordenador da área sobre quaisquer mudanças de alterações
cadastrais e de condições que alteram a permanência no PIBID; controlar a frequência
dos bolsistas de iniciação à docência na escola; supervisionar os bolsistas de iniciação
à docência na escola; participar dos seminários regionais do PIBID; manter a equipe
diretiva informada sobre as ações dos bolsistas na escola; elaborar documentos das
atividades desenvolvidas nas escolas do PIBID ao coordenador da área.
Observa-se que os professores supervisores do PIBID não tem somente a
função de supervisionar, mas também funcionam como protagonistas da formação
inicial através das trocas de saberes e experiências profissionais e que podem
contribuir em uma melhor qualificação profissional aos futuros professores. Porém,
em nenhum momento, referem-se ao PIBID como um espaço que possibilita a
formação continuada, ou seja, que as trocas de experiências não só contribuem para
a formação inicial, mas que também constituem espaços importantes para a
qualificação profissional do professor que atua na escola.
Alguns questionamentos surgem a partir das responsabilidades dos professores
supervisores junto ao PIBID,
planejamento

das

já que os documentos do PIBID ressaltam que o

atividades

parece

ser

indicadas

apenas

pelo

professor/coordenador sendo que os professores supervisores estão afastados e
distanciados dessa função; que não há especificações da carga horária dos
professores supervisores para o desenvolvimento de suas atividades no Programa,

de como ocorre o processo de acompanhar os bolsistas de iniciação à docência na
escola e de seu papel coformador, ou seja, um professor com carga horária de 60
horas pode vir a ser um professor supervisor, consequentemente não se sabe ao certo
qual será a dedicação desse professor supervisor junto ao Programa (SILVA, 2012).
O estudo realizado por Martelet (2015) identificou que o PIBID contribui para o
processo de formação continuada, mas que a organização do PIBID é algo que
determina esse processo, ou seja, varia de subprojeto para subprojeto.
O PIBID como espaço de formação continuada depende muito do interesse do
professor, do desempenho e de seu envolvimento ao longo do desenvolvimento do
Programa. Essas características individuais são essenciais para que o Programa se
consolide de fato num espaço que incentive a formação continuada de professores,
sendo que “[...] o trabalho de ‘coformação’ está adicionado ao cumprimento de todas
as demais responsabilidades de sala de aula, que a compensação por meio de bolsa
não pode resolver” (MATEUS, 2014, p. 373). Assim, a participação no PIBID é algo
que vai além de todo o trabalho pedagógico realizado pelo professor na escola.
Além do mais, não se sabe ao certo as relações estabelecidas entre os
professores supervisores com os demais professores da escola. Se existe na escola
um espaço compartilhado das experiências do PIBID com os professores que não
participam do Programa. Se essas relações acontecem ou não e como se dá esse
processo é algo que pode embasar novas pesquisas a respeito dessa discussão.
O professor supervisor do PIBID acaba assumindo uma função burocrática, já
que suas funções são impostas através das normas pré-estabelecidas a partir do
Programa. Além de realizar o seu trabalho pedagógico, o professor supervisor precisa
dar conta e acompanhar a inserção dos bolsistas de iniciação à docência em sua
respectiva escola.
A Portaria nº. 260 é revogada e aprovada a portaria de n.º 96 no ano de 2013
que consta um novo regulamento sobre o PIBID e cria um novo objetivo do PIBID,
dentre os já existente, com a finalidade de contribuir para que os acadêmicos de
licenciatura se insiram na cultura escolar através de reflexões, apropriações sobre os
saberes, instrumentos e peculiaridades que envolvem o trabalho do professor na
escola. As experiências proporcionadas pelo PIBID levam em consideração as
diferentes realidades encontradas nos espaços escolares e que os bolsistas de

iniciação à docência tenham capacidades de apropriação e reflexão sob o trabalho
desenvolvido nas escolas.
Novos requisitos também foram escolhidos, sem menosprezar as portarias
anteriores, para ser professor supervisor do PIBID. Estes deveriam possuir: formação
de licenciatura, com preferência na área do subprojeto, ser professor da escola
participante pelo PIBID e ser selecionado pelo PIBID da IES.
Devido ao grande impacto e destaque do PIBID no fomento e na preocupação
de formação de professores esse consolida à sua presença na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB), sob a lei de nº. 12.796, de 4 de abril de 2013, at.62 § 5o,
quando referem-se às questões que promovam a formação de professores. Nela
consta que a formação de professores será incentivada pela união, distrito federal,
estado e municípios mediante o PIBID.
Para Puiati (2014) esses aspectos também demonstram o quão importante o
PIBID vem se tornando para qualificar a formação de professores. Entretanto, surgem
dúvidas a esse respeito, pois não se sabe ao certo como esse Programa passará a
ser incentivado por todas essas esferas (união, distrito federal, estados e municípios).
No ano de 2013 através do edital nº 61, o PIBID também contempla
universidades privadas com fins lucrativos que participam do Programa de
Universidades para Todos (Prouni). Conforme o edital, foi concedida 72 mil bolsas a
estudantes de licenciatura, sendo que dessas bolsas 10 mil serão destinadas
exclusivamente a estudantes contemplados pelo Prouni, incluindo nessa listagem os
professores de escola pública e do ensino superior. O órgão responsável pela
concessão de bolsa é exclusivamente da CAPES, ou seja, as universidades privadas
não a financiam as bolsas do PIBID. A principal justificativa concessão de PIBIDProuni são as pesquisas que comprovam que grande parte dos professores da rede
pública tiveram sua formação em universidades privadas (DEB, 2009-2013). As bolsas
que não forem preenchidas pelo PIBID-Prouni serão revertidas as outras instituições
que participaram da seleção nesse mesmo edital.
No ano de 2013, foi publicado o edital de nº 66, que se refere exclusivamente a
inserção de novos projetos as instituições de ensino que trabalham com a educação
indígena, quilombola e do campo. Sendo assim o PIBID- Diversidade foi criado e
ampliou ainda mais as possibilidades de inserção do PIBID nas escolas. Conforme

esse edital foram concedidas 3 mil bolsas além de recursos de custeio das atividades
para o desenvolvimento do Programa nas áreas de intercultura.
Nos dados apresentados pela CAPES em 2014, o PIBID oferece 72.845 bolsas
de iniciação à docência; 11.717 bolsas de supervisão para os professores da rede
pública; e 4.924 bolsas para coordenadores na área, professores das Instituições de
Educação Superior (IES), participam do PIBID em 284 IES de todo o país que
desenvolvem 313 subprojetos (CAPES, 2014). Na tentativa de oportunizar um maior
número de acadêmicos bem como de professores da escola pública a partir da
formação continuada, não ficando restrito a um pequeno número de participantes
(ROSA, 2014).
A ideia central do PIBID é aprimorar, qualificar e incentivar a formação inicial de
professores. Nas portarias e decretos do PIBID a formação continuada não aparece
de forma explícita nesses documentos, mas acredita-se que o PIBID possibilita um
espaço de formação continuada para os professores supervisores que dele
participam. O estudo de Rosa (2014) mostrou que os documentos oficiais do PIBID
centralizam-se em especificamente na formação inicial, mas outros documentos como
editais de seleção, projetos e subprojetos ressaltam como objetivo específico também
a formação continuada.
O PIBID ao funcionar através da articulação entre as instituições de ensino
superior com apoio das escolas públicas, promove uma parceria propícia para o
desenvolvimento de ações voltadas tanto para a formação inicial como também
continuada de professores, assim, incentiva que os bolsistas de iniciação à docência
realizam sua inserção nas escolas e os professores supervisores participariam destes
momentos de intervenções profissionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se perceber algumas alterações nas principais, portarias e decretos do
PIBID desde 2007 até os dias atuais. Essas informações são pertinentes para
entender como o PIBID encontra-se atualmente. Sendo assim, pode-se identificar os
primeiros passos desse Programa, para de fato compreender as repercussões do
PIBID para a formação de professores. Contextualizar esses momentos históricos faz

com que se tenha uma melhor compreensão e discernimento ao questionar o
Programa e suas repercussões.
Observou-se que ao longo do desenvolvimento do PIBID algumas alterações
foram observadas em torno dos objetivos do PIBID, como se dá a participação das
universidades, escolas, dos bolsistas de iniciação à docência, dos professores
supervisores da escola e dos coordenadores nesse processo. Durante a sua
realização passou de um simples programa, ganhando seu espaço na LDB e que hoje
se torna um programa de destaque, importante não só como um espaço que incentiva
a formação inicial, mas fomenta também, a formação continuada de professores. O
PIBID aproxima os professores das escolas com as universidades possibilitando
momentos significativos de trocas de saberes e aprendizado profissional.
Para Silva (2012) os documentos do PIBID foram sendo alterados e modificados
para uma melhor organização do Programa ao longo de seu desenvolvimento.
Entretanto, as novas modificações não podem ser descartadas, pelo contrário
precisam ser feitas pois ainda existem muitas ambiguidades e especificações que
merecem detalhes, a exemplo das responsabilidades do professor supervisor junto ao
Programa e das bolsas concedidas.
O PIBID embora esteja presente na lei ele tem a dinâmica de um programa que
tem como base a lógica de “editalização”. Isso significa dizer que somente alguns
projetos são aprovados com base nos editais, o que inviabiliza a participação de todos
(acadêmicos, professores das escolas públicas e universitários), ou seja, somente
alguns são selecionados e têm a oportunidade de participar do Programa e receber
bolsas. Essa característica acaba sendo uma das limitações do Programa (DALLA
NORA, 2015).
O PIBID parte de um projeto político, isso significa dizer que a qualquer momento
esse pode deixar de existir (SOCKEZ, 2011) e novos programas e políticas
educacionais podem surgir. Os editais de seleção do PIBID reforçam essa ideia e se
consolida como uma política generalista que se tem hoje, onde se criam cada vez
mais políticas e/ou programas afim de resolver os problemas, mas ao serem criados
são poucos que são capaz de contornar e superá-las.
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O QUE É EDUCAÇÃO INTEGRAL?
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Eixo 2 – Formação de professores

RESUMO
Este texto abordará acerca do estudo teórico realizado sobre o tema da educação integral, o qual partiu
do problema sobre o que é a educação integral. Com isso, objetivou pesquisar na literatura atual, bem
como na legislação, o que se entende por educação integral, relacionando-a com a estratégia de
educação integral proposta pelo Programa Mais Educação, a partir do contexto social e histórico atual.
Para isso realizou-se a pesquisa através da abordagem de pesquisa como investigação baseada em
documentos, sendo o tipo de pesquisa o estudo teórico, e analisou-se textos publicados nos últimos
cinco anos (2010/2015) a partir de uma seleção de revistas científicas, bem como das publicações
encontradas nos periódicos da Capes, sendo que a fundamentação teórica baseou-se em autores
como: Cavaliere (2002, 2010, 2014), Ferreira e Rees (2015), Branco (2012), Moll (2012), Coelho (2012),
Menezes (2012), Leite (2012), Temponi e Machado (2011), Moreira (2013), Ferreira (2012), entre
outros. Segundo a leitura dos textos desses autores acerca do estudo sobre o que é a educação
integral, e posterior análise sobre a ideia central trazida por cada autor, pode-se concluir que a
educação integral é entendida de duas formas diferentes, porém simultâneas, ou seja, como uma
maneira de cuidar os alunos durante o tempo que os pais trabalham, bem como uma forma de oferecerlhes conhecimentos para a vida. E o Programa Mais Educação, enquanto política de governo, é a
estratégia atual de indução à educação integral, através de atividades no contra turno escolar. Assim,
a partir do contexto social e histórico em que vivemos, podemos considerar educação integral como a
ampliação da jornada escolar e formação do aluno através de conhecimentos para a vida.
Palavras-chave: Educação integral. Escola de tempo integral. Programa Mais Educação.

INTRODUÇÃO
O que é educação integral? Educação para a vida? Educação do ser humano
pleno? Escola de tempo integral? Ampliação do tempo na escola? Enfim, o que é
educação integral?
A partir dessas questões, este texto abordará sobre o estudo teórico acerca do
tema da educação integral, partindo do problema: o que é educação integral? Dessa
forma, objetivou-se com este estudo, pesquisar na literatura publicada, bem como na
legislação o que se entende por educação integral, relacionando-a com a estratégia
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de educação integral proposta pelo Programa Mais Educação, de maneira que se
pudesse conceituar educação integral, a partir do contexto social e histórico atual.
Atualmente, a proposta de educação integral faz parte da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (lei 9394/96) que propõe a ampliação da jornada escolar
com a progressiva efetivação de escolas de tempo integral. Além disso, o Plano
Nacional de Educação (2014) prevê a crescente estruturação de escolas de tempo
integral no Brasil.
Dessa forma, é necessário entender o que é a educação integral, para que essa
possa ser construída e efetivada de forma coerente com a proposta de educação que
prevê, a fim de garantir educação de qualidade dentro das escolas, para além da
ampliação da jornada, para formação integral do ser humano.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para conceituar educação integral, buscou-se na literatura, trabalhos atuais
sobre a temática, de forma que realizou-se a pesquisa a partir de duas fontes
diferentes: na legislação e em bibliografias, essas em uma seleção de revistas
científicas, e no portal de periódicos da Capes, conforme será descrito.
A pesquisa nas revistas científicas se deu a partir da seleção, em conjunto com
o grupo de pesquisa DOCEFORM (Docência, Escola e Formação de Professores /
UFSM), de dez revistas científicas para iniciar a pesquisa. Essas revistas foram
acessadas e verificadas suas edições realizadas nos últimos cinco anos (2010 à
2015), de forma à listar os artigos publicados, referentes ao tema educação integral.
Percebeu-se a pequena produção científica sobre o tema, uma vez que foram
encontrados treze artigos nas revistas e uma resenha.
A pesquisa utilizou as palavras chave "educação integral", "Programa Mais
Educação" e "escola de tempo integral" de forma à demarcar o assunto que esta
sendo estudado, os artigos e a resenha encontrados foram lidos, na íntegra, e
organizados conforme o tema presente no título. Durante a pesquisa pela produção
teórica nas revistas, percebeu-se a necessidade de visitar as revistas uma por uma,
uma vez que a ferramenta de busca, por palavras chave, em alguns momentos, deixou
passar trabalhos que não continham as palavras chave, mas que continham o texto
acerca do assunto pesquisado. Assim, os textos foram lidos e foram feitas fichas

digitais de leitura contendo excertos do texto que descrevessem a ideia de educação
integral trazida pelo autor.
Ainda, realizou-se pesquisa nos periódicos da Capes, onde a busca foi realizada,
encontrando-se 68 resultados (a partir da busca pela palavra chave "educação
integral", pela produção dos últimos cinco anos - 2010/2015) dos quais, após a leitura
dos resumos e organização dos mesmos, a fim de separar os que continham a
temática de educação integral como proposta de ampliação da jornada e/ou formação
integral do aluno, resultaram 20 dissertações sobre o tema, dessas 20 dissertações,
constatou-se repetições com a pesquisa já realizada nas revistas científicas, sendo
que coletou-se nesse momento 13 documentos (sem os repetidos) a serem lidos
sobre a temática pesquisada.
Após essa pesquisa e leitura do material encontrado, organizou-se os textos pelo
tema presente no título, e foram feitas fichas digitais de leitura contendo excertos do
texto que descrevessem a ideia de educação integral trazida pelo autor. Listou-se os
autores citados nesses textos, bem como nos textos lidos resultantes da pesquisa nas
revistas científicas, de forma à quantificar os autores recorrentes para que se pudesse
buscar mais publicações desses autores. Em caráter de ilustração, entre os autores
utilizados nesta pesquisa (sem adentrar nas obras e teorias neste momento) estão:
Cavaliere (2002, 2010, 2014), Ferreira e Rees (2015), Branco (2012), Cavaliere e
Mauricio (2012), Moll (2012), Penteado (2014), Zucchetti (2013), Coelho (2012),
Lerclec e Moll (2012), Menezes (2012), Torales (2012), Silva, Busnelo e Penezato
(2014), Leite (2012), Temponi e Machado (2011), Moreira (2013), Ferreira (2012),
entre outros.
Dessa forma, pode-se perceber a distribuição da resenha, artigos e teses lidos,
segundo a temática abordada, onde de 27 documentos lidos, 14 tratavam da temática
da educação integral a partir de pesquisas baseadas em fontes bibliográficas e 13 a
partir de pesquisas baseadas em experiências práticas realizadas com educação
integral, conforme o gráfico abaixo:
Gráfico 1: Tabulação da quantidade de resenhas, artigos e teses.
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Fonte: Pesquisa particular.

Com base no estudo acima descrito, analisou-se as produções e se pode
perceber que hoje, a educação integral é definida na literatura, de duas formas
simultâneas, como uma maneira de cuidar os alunos durante o tempo que os pais
trabalham, bem como oferecer-lhes conhecimentos para a vida.
Assim, diferentes autores colocam que educação integral vem sendo
caracterizada erroneamente como lugar onde deixar os filhos para salvá-los da rua
(PENTEADO, 2014), e está sendo confundida com permanecer na escola,
primeiramente com vistas à saúde, alimentação, higiene e só depois ao caráter
pedagógico (FERREIRA E REES, 2015), reduzindo-se educação integral a ideia de
que caracteriza apenas o cuidado e a segurança dos filhos (BRANCO, 2012).
Concomitante a essa definição empírica vemos que a educação integral também é
vista como uma proposta em fase se experimentação (ZUCCHETTI, 2013), sendo que
a ampliação do tempo de escola, precisa acarretar melhoria da qualidade da
educação, de forma a respeitar tanto as realidades locais como os objetivos
educacionais,

através

de

políticas

públicas

consistentes,

persistentes

e

equilibradamente ousadas (CAVALIERE E MAURICIO, 2012). Assim a educação
integral se configura pela necessidade das famílias de terem as crianças e
adolescentes protegidos e assistidos durante o período de trabalho dos pais; mas
também configura-se com a lógica que mais tempo diário de escola trará resultados
escolares melhores (CAVALIERE, 2014), como experiências conjuntas, espaços de
vida (CAVALIERE, 2002).
Ainda, "educação integral se configura como a busca de melhoria na qualidade
do ensino, por meio de uma formação mais completa e a proteção à criança em
situação de vulnerabilidade social" (COELHO, 2012, p. 81) de forma que engloba o

crescimento

e

o

desenvolvimento,

associado

às múltiplas dimensões

do

desenvolvimento humano, como "um conjunto de vivências, linguagens e
conhecimentos disciplinares incorporados ao currículo por legislação, por iniciativas
locais, por políticas intersetoriais e outras iniciativas, que abrem possibilidades de
ampliação e ressignificação do tempo diário de/na escola" (LERCLERC e MOLL,
2012, p. 96). Assim, educação integral é considerada ação estratégica voltada para a
garantia da atenção e do desenvolvimento integral de crianças e jovens (MENEZES,
2012).
Educação integral é ainda, uma reflexão para além dos horários, é pensar no
uso e no sentido do tempo educativo, nos períodos de permanência dos estudantes
nas comunidades escolares e nas implicações dessa presença nesses locais
(TORALES, 2012), de forma a pensar não só além dos horários, mas além dos muros
da escola, pois a educação integral é formação global dos sujeitos, para além da
escola, interligando escola e seu entorno, preparando para a vida (SILVA, BUSNELO
e PENEZATO, 2014), ocasionando uma experiência de ampliação da jornada escolar
para transformar a cidade em território educativo, de forma que a escola faz parte de
uma rede social para garantir a crianças, jovens e adolescentes o direito a uma
educação integral (LEITE, 2012), o que pode ser entendido como transformações
socioeducacionais na vida das crianças e adolescentes, tornando bairro e cidade
locais educativos (TEMPONI e MACHADO, 2011).
Mesmo a proposta de educação integral fazendo parte da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (lei 9394/96), prevendo a ampliação da jornada escolar,
e o Plano Nacional de Educação (2014) prevendo a crescente estruturação de escolas
de tempo integral, ainda é difícil efetivar a perspectiva de educação integral nas
escolas, uma vez que ocorre um dualismo nessas, a estratégia do Programa Mais
Educação (como atual estratégia de educação integral implementada como política
de governo) é vivida e as atividades/oficinas ocorrem, para isso, existe articulação
com o entorno, porém o trabalho escolar segue intocável, com a prática pedagógica
alheia a todas as possíveis modificações comentadas até agora.
O fato de se promover a ampliação da jornada não garante a articulação do
currículo escolar com as práticas vivenciadas pelos alunos nas atividades/oficinas.

Assim, é necessário sincronizar, superar e articular cada turno escolar que se
desenvolve separado e independente um do outro, onde no turno fixo
prevalecem as disciplinas tradicionais, que constituem o núcleo duro do
currículo e os contraturnos flexíveis, em que prevalecem as atividades que
procuram tornar o tempo escolar agradável. A superação dessa organização
temporal e a vivência do tempo contínuo é um importante desafio a ser
enfrentado (LERCLERC e MOLL, 2012, p. 96 e 97).

Além disso, é preciso articular
as atividades que acontecem no contraturno e que, como tal, podem ou não
estar vinculadas ao projeto pedagógico da instituição. Neste caso, as
atividades enriquecem, muito provavelmente, o universo sociocultural do
aluno, mas não necessariamente se constituem como Educação Integral, no
sentido da articulação de conhecimento(s) e de saber(es) que fazem parte da
constituição mesma do ser humano, que o vinculam ao processo
humanizador para o qual a escola precisa lhe abrir a porta. (...) Pensamos
que não necessariamente, desde que, referindo-se ao aluno, as atividades
desenvolvidas fora da escola estejam, de alguma forma, a ela vinculadas –
seja pelo projeto pedagógico que formulou, seja pelos projetos construídos
pelos docentes, o que, convenhamos, nem sempre acontece. (COELHO,
2012, p. 82).

Dessa forma, se faz necessário, pensar que relações podem ser estabelecidas
entre as ações desenvolvidas no Programa Mais Educação e a proposta pedagógica
da escola, de maneira com que se consiga planejar uma articulação entre o trabalho
escolar, sobretudo o trabalho pedagógico, com as atividades oferecidas pela escola
no contraturno, sejam essas eminentemente expressas como ampliação da jornada
escolar, ou como "projetos da escola" de forma a suscitar possibilidades nas formas
de organização do trabalho escolar para a articulação com as ações desenvolvidas
na proposta de educação integral pela escola.
Assim, é preciso pensar em articular as atividades/oficinas vividas na escola com
as atividades de sala de aula e com o trabalho escolar, uma vez que mesmo o
Programa Mais Educação não apresentando uma proposta clara de currículo, abre
caminho para que se possa organizar esse a partir da realidade do contexto escolar e
da proposta de educação integral trazida pelo programa (MOREIRA, 2013). Pois, uma
vez que o tempo é ampliado, ampliasse também o currículo, diversificando-o em
áreas ou campos do conhecimento que são sugeridos pelo Programa Mais Educação
e que são obrigatórios conforme o programa, mas também podem ser escolhidos.
Porém, mesmo que a escola esteja ciente disso, mesmo que realize as

atividades/oficinas, não aparecem mudanças significativas no contexto escolar, visto
que
grande parte das escolas trabalha com atividades ministradas no mesmo
formato das disciplinas regulares, ou seja, de forma cognitivista e
fragmentada e não integrada às áreas ou campos do conhecimento e à
vivência cotidiana, como sugerem as propostas de educação integral
(DOLABELA, 2012, p. 96 e 97)

o que dificulta a integração do currículo da escola com as atividades inseridas com o
Programa Mais Educação. Com isso, organizar o currículo na escola é situá-lo ao
contexto da escola, fazendo com que as atividades/oficinas do Programa Mais
Educação façam parte da escola, pois percebe-se que "é como se a escola recebese em seu espaço físico atividades extraclasse que não estão articuladas
necessariamente com a proposta da escola e, portanto, não estão integradas com o
projeto maior da escola e permanecem na informalidade" (MOREIRA, 2013, p. 130),
assim, cria-se uma escola dividida em duas, onde se desenvolvem o turno regular e o
contraturno, como se fossem atividades diferentes dividindo um mesmo espaço: a
escola. Parte dessa divisão pode ser caracterizada pela falta de conhecimento das
atividades do Programa Mais Educação pelos próprios professores, que dificilmente
fazem parte da seleção de atividades/oficinas, segundo Moreira (2013)
por conta do processo de seleção das atividades do Programa estar restrito
a reflexão do professor comunitário e da equipe diretiva, sem relação direta
com o projeto da escola, os professores não participam da definição das
atividades dos macrocampos e, muitos deles, até desconhecem a proposta
do Programa e ficam sabendo das informações somente através dos alunos
(p. 131).

Assim, a integração entre as aulas regulares e as atividades/oficinas passa a ser
de difícil alcance, pois como o professor poderá planejar suas aulas de forma
integrada com uma atividade que desconhece? A partir disso Moreira (2013) realizou
um pesquisa onde elencou três formas de integração presentes em escolas
participantes Programa Mais Educação, e que em uma das formas, demonstra
claramente essa divisão entre professores regentes do "turno regular" e
atividades/oficinas do Programa Mais educação: o Programa Mais Educação e a
escola como formas isoladas que acontecem no mesmo local; o currículo formal como
guia para o Programa Mais Educação; e a busca da escola pelo tempo a mais na
escola de forma a iniciar a aproximação curricular. Para essa última forma citada,

Moreira (2013) atribui a afetividade como aspecto facilitador da aproximação
curricular, pois a aproximação entre os currículos
tem possibilitado a boa convivência entre os diversos agentes e, aos poucos,
propiciando o diálogo entre currículos através de ações conjuntas inicias.
Condicionado ao tempo de implementação do Programa na escola, a
estabilidade dos monitores tem influência no estabelecimento dessa relação
(p. 162).

A partir disso, percebe-se que o tempo do Programa na escola, possibilita
vivências e a partir dessas, aprendizagens, que podem aprimorar a sistematização do
programa na prática, além de que os monitores criam laços e esses podem favorecer
as relações com os professores, encurtando a distancia entre a escola e o Programa
Mais Educação.
A organização do trabalho escolar nas escolas que sediam o Programa Mais
Educação, tem um grande desafio, que é incorporar os saberes trazidos nas oficinas
aos saberes produzidos na escola. A esse desafio convém chamar de integração
curricular, mas não somente na perspectiva de uma lista de conteúdos que se amplia,
mas em práticas cotidianas que se ampliam e que precisam fazer parte do trabalho
do professor em sala de aula, mas além disso, fazer parte de toda comunidade
escolar. Conforme Vasconcelos (2012):
É preciso construir uma relação dialogada entre professores e alunos no fazer
pedagógico. Esse diálogo passa necessariamente pela gestão escolar, pela
participação da família na vida da escola, pela avaliação da aprendizagem
conduzida de forma diagnóstica e formativa pelos professores, pela
relativização das avaliações como Prova Brasil, Provinha Brasil e Enem como
balizadoras da organização do trabalho pedagógico na escola. Trata-se da
mediação entre escola tradicional e escola libertadora, fortalecida pelo
exercício da participação. (p. 259)

Para isso é preciso compor uma rede de aprendizagens significativas que
ultrapassem a simples ideia de ampliação do tempo na escola, uma vez que ampliar
o tempo dos alunos na escola é ampliar o assistencialismo, a proteção social, dentro
da esfera da educação, e o que se quer, é ampliar a qualidade da formação dos
alunos, ou seja, além de ampliar a jornada na escola é preciso ampliar o sentido das
atividades realizadas nesse tempo a mais. Mesmo que o Programa Mais educação
apresente falhas, apresenta também avanços como estratégia indutora de políticas
públicas de educação integral, pois "pode vir a ser uma contribuição histórica, e
constitui na atualidade um avanço no quadro da política educacional em sua busca

pela melhoria da qualidade da escola pública" (VASCONCELOS, 2012, p. 260), de
forma que é um marco da atualidade como tentativa e também como reflexão a
respeito da educação integral.
A educação integral, como vem sendo exposto até este momento, não é uma
ação isolada e depende intrinsecamente dos atores que compõe os diferentes
espaços dessa rede, sejam eles comunidade, alunos, monitores, direção, professores.
Porém, conforme Freitas (2013) questiona, "e o professor, estaria ele (re)compondose para encaixar-se a esse novo modelo de escola?" (p. 109) pois, "se a escola precisa
reconhecer os diferentes saberes e oportunizá-los por meios de outros espaços
educativos, os professores serão encarregados em buscar formas de aprender como
lidar com as novas relações e tempos que se constituem frente a tal demanda" (p.
110), mas será que estão cientes disso? Cientes de que a mudança também passa
por eles, os professores? Para Ferreira (2012) "a formação continuada baseada na
ação docente é fundamental para assegurar a qualidade de aprendizagem dos
estudantes, tendo-se em vista a contribuição da reflexão sobre a prática/teoria que os
docentes realizam sobre o seu próprio modo de ensinar" (p. 61). Partindo disso, os
professores precisam perceber que além de atividades/oficinas realizadas nas
escolas, eles são os maiores responsáveis pela efetivação de uma educação que
possa ser chamada de educação integral, uma vez que atividades isoladas e atreladas
a descontinuidade, como monitores que desistem das atividades/oficinas, recursos
financeiros atrasados e a utilização de lugares públicos para atividades como forma
de não investir na infraestrutra das escolas, não garantem educação de qualidade. É
preciso "investimento na formação inicial e continuada dos profissionais da educação
com a consequente introdução do tema da educação integral nos currículos para
formação de professores" (FERREIRA, 2012, p.84) e ainda, qualificação em serviço,
de forma que todos os professores sejam peças indispensáveis no caminho com
vistas à educação integral. Oportunizando-se assim, professores capazes de
desenvolver uma práxis pedagógica que se fundamente na educação integral e
praticada no contexto escolar, e que cumpra sua função, conforme Ferreira (2012):
Dessa maneira, seja a escola de tempo ampliado ou de tempo parcial, para
que ela possa cumprir a sua função social no mundo contemporâneo, é
necessária uma prática pedagógica que esteja em constante processo de
avaliação, voltada para o redimensionamento das ações metodológicas,
constituindo-se em um processo contínuo incorporado na organização do

trabalho pedagógico da escola. Assim, não há como dissociar e/ou distanciar
a prática docente do processo avaliativo. Eles estão intimamente
relacionados e articulados, há uma relação recíproca, dialógica, indissociável,
que, ao longo do processo de ensino aprendizagem encontram-se apoiados
pelo princípio da ação-reflexão-ação. Quando o professor realiza uma prática
docente reflexiva e contextualizada, esta favorece a construção da autonomia
intelectual do estudante, possibilitando ao professor perceber, com maior
profundidade, a qualidade do desempenho do aluno. Este, ao participar de
uma prática pedagógica problematizadora, reflexiva e transformadora, tornase capaz de relacionar os conhecimentos e saberes que adquiriu com a
prática do cotidiano e percebe maior sentido no trabalho escolar e, por
conseguinte, modifica a sua relação com o saber e apropria-se deste para o
uso em situações reais de prática de vida. (p. 90).

E, a partir de uma prática reflexiva e contextualizada, professores, monitores,
alunos, direção escolar e comunidade consigam efetivar as ações do Programa Mais
Educação como uma verdadeira estratégia de indução à educação integral, para além
da ampliação da jornada, para a formação de um aluno capaz de entender o contexto
em que vive e capaz de decidir de maneira não alienada sobre as opções de vida e
de trabalho que deseja, enfim, um aluno com formação nas dimensões: intelectual,
física e social.
METODOLOGIA
Tema e objetivo: A presente pesquisa parte do tema da educação integral e
objetiva pesquisar na literatura publicada, bem como na legislação o que se entende
por educação integral, relacionando-a com a estratégia de educação integral proposta
pelo Programa Mais Educação.
Problema: Esta pesquisa parte do problema: o que é educação integral?
Natureza da pesquisa: Terá uma abordagem de pesquisa como investigação
baseada em documentos, sendo o tipo de pesquisa o estudo teórico.
Fontes de informação: Documentos (legislações) e bibliografias (revistas
científicas e periódicos da Capes).
Instrumentos de coleta de dados: Técnica de coleta em documentos.
Tabulação e análise dos dados: A coleta em documentos resultará na
organização dos textos lidos a partir das ideias centrais trazidas pelos autores acerca
da educação integral.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no estudo teórico realizado, dentre a literatura publicada, bem como
a legislação, pode-se concluir que educação integral, é entendida de duas formas
diferentes porém simultâneas: como uma maneira de cuidar os alunos durante o
tempo que os pais trabalham, de forma que a educação integral seria uma ação de
proteção dos filhos para que os pais possam trabalhar, ou seja, teria um caráter
assistencial; mas também é entendida como oferecer aos alunos conhecimentos para
a vida, de forma que além de ampliação da jornada, tenha um aspecto de construção
do ser humano através das vivências realizadas na escola, de tempo integral e de
formação integral do aluno.
Assim, o Programa Mais Educação apresenta-se como estratégia atual de
implementação da proposta de educação integral, com atividades realizadas no contra
turno escolar, mas que ainda precisam de articulação com o currículo escolar, de
forma que se organize uma escola integrada, a partir do contexto social e histórico em
que vivemos, podendo assim considerar educação integral como a ampliação da
jornada escolar e a formação do aluno através de conhecimentos para a vida.
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Resumo
Este estudo é resultado de uma pesquisa relacionada aos Conselhos Municipais de Educação do Rio
Grande do Sul, mediante a participação de Conselheiros Municipais de Educação no Curso de
Formação Continuada de Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho/UFSM), gestado pela
Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Com o intuito de constituir uma das ações
da Política de Democratização da Gestão Educacional através do Programa Nacional de Capacitação
de Conselheiros Municipais de Educação no Brasil, instituído pela Secretaria de Educação Básica do
Ministério de Educação (SEB/MEC). Além disso, este curso é lócus de pesquisa de um projeto do
Observatório de Educação (OBEDUC) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), intitulado “Interlocuções entre políticas públicas e ações pedagógicas: limites e
possibilidades”, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Elos/Cnpq/UFSM e com apoio do Grupo de
Estudos e Pesquisas Políticas Públicas e Gestão Educacional – GESTAR/Cnpq/UFSM. Tem o intuito
de delinear o perfil dos conselheiros municipais de educação do estado do Rio Grande do sul, tendo
por base um recorte dos conselheiros participantes do Pró-Conselho/UFSM, na consecução das três
edições do curso no período de 2013 a 2015. Nesse sentido, compreende-se que mediante a análise
do perfil dos conselheiros concluintes do curso de Formação Continuada de Conselheiros Municipais
de Educação no estado do Rio Grande do Sul, é possível reconhecer quem são estes sujeitos em seus
principais dados demográficos, assim como contextualizá-los em seus cenários de formação e atuação
junto à educação, sublinhando a indispensável qualificação para atuação junto ao CME.
Palavras-chave: Conselhos Municipais de Educação. Conselheiros. Formação Continuada.

INTRODUÇÃO
Conselheiros de Educação são sujeitos que representam determinados órgãos
e instituições da sociedade civil, na composição dos Conselhos de Educação, sejam
eles no âmbito municipal, estadual ou nacional. Portanto, cabe a eles tornar sua
instância participativa, por meio do pensamento coletivo compreendendo sua
condição de representante de um determinado segmento, que de forma alguma fala
por si, mas sim, por seus pares então representados (CASTRO, 2012).
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Historicamente, os Conselhos de Educação foram instituídos para atuar
estrategicamente na gestão da educação, conferindo às políticas educacionais e à
sua implementação a continuidade da ação e a representatividade social, acima da
rotatividade dos dirigentes e de suas vontades singulares (BORDIGNON, 2009). A
partir da Constituição Federal de 1988, com o advindo dos sistemas de ensino, os
Conselhos de Educação passam a exercer seu caráter democrático, de modo que,
por meio da criação dos Conselhos Municipais de Educação, a municipalização da
educação torna-se um dos principais mecanismos para a descentralização da gestão
educacional brasileira.
Nesse sentido, novos desafios vem surgindo no cenário educacional com a
mudança do olhar sobre os processos de gestão da educação municipal, passando
de uma visão técnico-científica para uma democrático-participativa1. Então, torna-se
necessário o investimento em políticas públicas que abarquem as necessidades
formativas dos profissionais envolvidos neste processo. Como afirma Gatti (2011),
“[...] nos últimos dez anos, cresceu geometricamente o número de iniciativas
colocadas sob o grande guarda-chuva do termo educação continuada”.
Sob o aspecto das influências internacionais no contexto educacional brasileiro,
em específico, o processo de globalização, cabe destacar os impactos das
“orientações” externas dos organismos internacionais, nas políticas públicas
educacionais. A tomada de decisão de democratizar a educação brasileira, através
dos processos de gestão, requer novas compreensões acerca deste complexo
processo. Para Espinosa (2011, p.117),
Na descentralização, as funções que se transferem são assumidas por uma
entidade ou organismo que dispõe de personalidade jurídica, patrimônio
próprio e autonomia de gestão. Desta maneira, as relações estabelecidas
entre os organismos participantes se transformam em relações de
caráter horizontal ou de coordenação, diferente da figura de
desconcentração, na qual continuam sendo de caráter vertical.

Além disso, considera também que

1

A concepção democrático-participativa baseia-se na relação orgânica entre a direção e a participação
dos membros da equipe. Acentua a importância da busca de objetivos comuns assumidos por todos.
Defende uma forma coletiva de tomada de decisões sem, todavia, desobrigar as pessoas da
responsabilidade individual. Ou seja, uma vez tomada as decisões coletivamente, cada membro da
equipe deve assumir sua parte no trabalho. (LIBÂNEO, 2004, p. 123)

[...] a descentralização teve também promotores entusiastas em organismos
internacionais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI)
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD), que não somente
recomendavam ações sobre o assunto, mas também apoiavam os governos
para que levassem a cabo as ações de descentralização. Os setores da
saúde e da educação mencionados foram atendidos com maior ênfase [...].
(idem)

Na perspectiva de horizontalizar as relações internacionais entre os países
desenvolvidos e em desenvolvimento, estes últimos atualmente ditos “países
emergentes”, é que o processo de globalização tem impactado na formulação de
políticas públicas de caráter participativo. Assim, surge a demanda da formação e
preparação dos agentes formuladores destas políticas, ou seja, é preciso que se
tenham sujeitos com um mínimo de conhecimento a respeito de conceitos balizadores
no processo de formulação e consecução das políticas públicas.
Nesse sentido, meados dos anos 90 no Brasil, é que a expansão da oferta de
programas ou cursos de educação continuada se deu exponencialmente, ação
resultante da LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 9.394/96),
ao provocar, especialmente, os poderes públicos quanto a formação qualificada dos
agentes

educacionais,

discriminando

explicitamente

em

seus

artigos,

a

responsabilidade dos sistemas de ensino em promover a valorização dos profissionais
da educação e o aperfeiçoamento profissional continuado como uma obrigação dos
poderes públicos (GATTI, 2011).
É neste contexto que surge o Programa Nacional de Capacitação de
Conselheiros Municipais de Educação no Brasil, instituído pela Secretaria de
Educação Básica do Ministério de Educação (SEB/MEC), com o intuito de constituir
uma das ações da Política de Democratização da Gestão Educacional. A partir de um
regime de parceria e colaboração estabelecido entre o Fórum Nacional dos Conselhos
Estaduais de Educação, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação
(UNCME) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), com
a participação e apoio das Instituições de Ensino Superior e outros parceiros, o Curso
de Formação Continuada de Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho),
desenvolve-se como espaço de formação continuada para os sujeitos atuantes nos
Conselhos Municipais de Educação e/ou Secretarias Municipais de Educação de todo
o país.

No Rio Grande Sul, o Pró-Conselho/UFSM, foi desenvolvido pela Universidade
Federal de Santa Maria, no período de 2013 a 2015, a partir de um projeto de
extensão, com a finalidade de capacitação de Conselheiros Municipais de Educação
e/ou Técnicos das Secretarias Municipais de Educação, no sentido de qualificar a
atuação dos mesmos, de modo que estes Conselhos, tornem-se órgãos efetivos de
proposição, fiscalização e normatização das políticas e gestão da educação municipal.
A partir de estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa Elos/Cnpq/UFSM e
com apoio do Grupo de Estudos e Pesquisas Políticas Públicas e Gestão Educacional
– GESTAR/Cnpq/UFSM, em um projeto do Observatório de Educação (OBEDUC) da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), intitulado
“Interlocuções entre políticas públicas e ações pedagógicas: limites e possibilidades”,
objetiva-se nesta produção científica delinear o perfil dos conselheiros municipais de
educação do estado do Rio Grande do sul, tendo por base um recorte dos
conselheiros participantes do Pró-Conselho/UFSM, na consecução das três edições
do curso no período de 2013 a 2015.
ASPECTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
Esta pesquisa ancora-se na metodologia quanti-qualitativa (LIMA, 2004), em que
busca captar, tratar e analisar dados estatísticos e subjetivos, bem como um estudo
de caso que se constitui modalidade investigativa, delimitando o contexto, tornando-o
particular e representativo de uma prática estudada e analisada no Estado do Rio
Grande do Sul, tendo como lócus de pesquisa as os conselheiros de educação
partícipes das três edições do Pró-Conselho/UFSM.
Segundo Yin (2005), são os estudos de caso de cunho analítico os que visam
proporcionar significativo avanço no conhecimento real do contexto e esse tipo de
investigação é essencial à descrição e à análise de dados que não se tem controle
específico sobre os acontecimentos. Portanto, não é possível ou desejável manipular
as causas e consequências comportamentais e/ou institucionais. Assim sendo, esta
pesquisa utiliza dados subjacentes de um questionário misto aplicado on-line aos
cursistas participantes do Pró-Conselho/UFSM, bem como das fichas de cadastro
preenchidas no ato da matrícula no curso, constituindo um banco de dados por
representatividade de cada regional e respectivos municípios partícipes junto ao Pró-

Conselho e ao Observatório de Educação, relacionado a conjuntura dos CME no RS,
entre outros aspectos da formação e atuação dos conselheiros e técnicos de
educação.
Os 234 municípios representados pelos 473 conselheiros aprovados no curso,
ao longo das três edições concluídas, representam cerca de 27 regionais da
Federação das Associações de Municípios do estado do Rio Grande do Sul
(FAMURS).
Figura 1 – Mapa do Estado do Rio Grande do Sul, segundo as regionais da FAMURS.

Fonte: Site FAMURS. Disponível em: <www.famurs.com.br>.

Dessa forma, todas as regiões do estado, segundo esta organização, foram
representadas pelos cursistas nas três edições do Pró-Conselho/UFSM, tornando
possível um mapeamento preliminar do perfil dos conselheiros de educação do estado
do Rio Grande do Sul.
DEMOCRATIZAÇÃO

DA

EDUCAÇÃO

BRASILEIRA

SOB

O

VIÉS

DOS

CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
Ao reflexionar os movimentos de democratização da educação brasileira, cabe
destacar que este paradigma surge como uma necessidade para o desenvolvimento
dos países subdesenvolvidos, principalmente da América Latina nas últimas décadas
do século XX.

Nessa perspectiva, encontra-se como estratégia, para se pôr em prática essa
nova tarefa, a descentralização da gestão educacional, principalmente no que se
refere ao debate e tomada de decisões relativas as políticas educacionais para
educação, impactando em novas posturas assumidas pelos profissionais da educação
frente ao caráter democrático pautado pela Constituição Federal de 1988, bem como,
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).
Luck (2006, p. 41), afirma que
[...] o movimento de descentralização em educação é internacional e emerge
com características de reforma nos países cujo governo foi caracterizado pela
centralização, sobretudo aqueles que tiveram regimes autoritários de
governo[...]

No processo de democratização e descentralização da gestão da educação
brasileira destaca-se o advento dos Sistemas Municipais de Ensino, conforme
assegura a LDBEN nº 9.394/96, em seu Art. 14, propondo e incentivando que o debate
sobre os marcos regulatórios relativos a educação, não ficassem apenas em âmbito
nacional e estadual, mas dividindo com os municípios esta responsabilidade.
Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades
e conforme os seguintes princípios: I - participação dos profissionais da
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

Neste contexto, é que surgem os Conselhos Municipais de Educação, como
órgãos colegiados, que passam a exercer papel fundamental na consecução da
democratização da educação, dando subsídios relevantes para uma gestão
democrática, possibilitando o empoderamento e comprometimento de diversas
entidades e segmentos da sociedade civil com o debate, regulação, normatização,
deliberação e a regulação das políticas públicas educacionais no âmbito do município.
Segundo Lück (2006), um “órgão colegiado constitui-se como um mecanismo de
gestão que tem por objetivo auxiliar na tomada de decisão em todas as suas áreas de
atuação”. Nesse sentido, o Conselho Municipal de Educação precisa se empoderar
dos espaços para debates e tomadas de decisão no que tange as políticas públicas
educacionais no município. Suas funções são de caráter consultivo, deliberativo,
normativo e de controle social da educação municipal. Aqueles municípios que
possuem Sistema Municipal de Ensino (SME), ainda possibilitam ao CME uma maior

autonomia no campo da normatização das políticas educacionais, pois este pode criar,
emitir ou normatizar resoluções e pareceres estaduais e/ou nacionais, a fim de
complementá-los e adequá-los às peculiaridades locais.
Sendo assim, os conselhos de educação configuram-se como espaços de total
responsabilidade social, impactando na necessidade de que sejam constituídos por
sujeitos preparados para exercer tão importante função, com perfil e formação
adequada, de modo que o CME caracterize-se pelo seu caráter proativo e atuante nas
políticas públicas educacionais.
Luce e Farenzena (2008), consideram como um avanço para a educação
brasileira, as conquistas obtidas com a expansão da municipalização, a qual aproxima
ação governamental e população. Porém, as autoras destacam que o controle social
das políticas públicas por meio dos conselhos ainda está demandando por
conselheiros preparados.
Por outro lado, na perspectiva das redes e sistemas de ensino, através do Plano
de Ações Articuladas (PAR), há um avanço nas ações de educação/formação
continuada. Cerca de 75% dos municípios brasileiros estão com seus planos
elaborados, e, através deles, programas de formação continuada vem sendo
sinalizados como demanda (GATTI E BARRETO, 2009).
Assim, com o intuito de atender as demandas sinalizadas pelos municípios
relativas a formação continuada de seus profissionais, e na perspectiva de
democratizar os processos de gestão da educação brasileira, encontra-se a Política
de Democratização da Gestão Educacional, a qual subsidia e norteia as ações do
Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação no
Brasil.
Conforme Batista (2013, apud MELLO e DALLA CORTE, 2015, p. 25), a
formação de conselheiros promove “[...] o fortalecimento dos CME através dos
princípios de gestão democrática dos sistemas municipais de ensino”. Sendo assim,
o Curso de Formação de Conselheiros Municipais de Educação objetiva capacitar os
conselheiros atuantes no Conselhos e/ou Técnicos das Secretarias Municipais de
Educação nos casos onde o CME não foi criado ou que está inativo.
Com carga horária formativa de 180 horas, sendo 16h presenciais e 164h a
distância, bem como sua consecução ocorrendo por meio do ambiente virtual de

aprendizagem Moodle-Conselheiro, a formação continuada está pautada em uma
estrutura curricular, desenvolvida através de cinco módulos com conteúdos, fóruns e
atividades relacionados ao campo de atuação do Conselheiro de Educação, ou seja,
aspectos pertinentes quanto a gestão democrática, sistema de ensino, funções e
atribuições de um CME e seus respectivos conselheiros de educação.
Neste sentido, entende-se que este curso além de subsidiar questões de
aspectos teóricos da prática de um conselho de educação, também está contribuindo
para a formação contínua destes sujeitos, principalmente enquanto conselheiros.
O PRÓ-CONSELHO NO RS: UM OLHAR NO PERFIL DOS CONSELHEIROS
O perfil dos conselheiros que este estudo delineia, diz respeito aos 473
Conselheiros

Municipais

de

Educação

aprovados

no

Pró-Conselho/UFSM,

considerando as três edições concluídas no período de 2013 a 2015. Destaca-se que
para a análise dos dados, considerou-se como Conselheiro o cursista que atua em
Conselho Municipal de Educação subjacente a órgão de representação social e/ou
que atua concomitantemente na Secretaria Municipal de Educação.
Deste cenário cerca de 435 pesquisados são mulheres e 38 homens,
demonstrando que 92% dos aprovados são do sexo feminino e 8% do sexo masculino.
Observa-se que esta larga diferença de participação entre homens e mulheres é o
reflexo de que a maioria dos profissionais que atuam nos Conselhos Municipais de
Educação do Rio Grande do Sul são mulheres, fator este que, de certo modo, está
relacionado à grande participação feminina no âmbito da educação.
Partindo do pressuposto de que para ser Conselheiro de Educação é necessário
ser representante de algum órgão ou entidade social, como Sindicatos, Comissões,
Escolas,

Universidades,

Secretarias,

entre

outros,

entende-se

que

não,

necessariamente, as pessoas que ocupam tais espaços tenham determinado grau de
escolaridade, ou, ainda, que estes sejam conhecimentos e experiências alusivas à
área da educação. Todavia, nota-se que ao analisar a formação dos 473 conselheiros
concluintes no Pró-Conselho/UFSM, constatou-se:
Gráfico 1 – Grau de Escolaridade dos Conselheiros aprovados no PróConselho/UFSM.
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Fonte: Elaborado pelas autoras. Banco de Dados OBEDUC.

Do panorama dos graduados, no gráfico acima, identificou-se ainda que 85,41%
possui especialização, 6,13% são mestres e 0,21% doutores. Com relação a formação
em nível de graduação, verificou-se:
Gráfico 2 – Áreas de formação dos graduados do Pró-Conselho/UFSM
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Fonte: Elaborado pelas autoras. Banco de Dados OBEDUC.

Além disso, entre os cursos de licenciatura cerca de 50,13% dos conselheiros
são pedagogos, um dado que representa a metade dos licenciados concluintes do
Pró-Conselho/UFSM.
Observando as faixas de idade dos investigados, percebe-se que dos 31 aos 50
anos está a maior concentração de Conselheiros, o que representa que os Conselhos
de Educação vem sendo compostos por pessoas que não estão envolvidas com a
educação há pouco tempo, pois, o somatório dessas quatro faixas etárias se
concentra na casa dos 73,15. No gráfico abaixo, encontram-se todas as faixas etárias:

Gráfico 3 – Faixas etárias com amplitude de 5 anos dos Conselheiros aprovados no
Pró-Conselho/UFSM.
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Destaca-se que do cenário dos 473 Conselheiros analisados, cerca de 110
atuam concomitantemente no Conselho Municipal de Educação e na Secretaria
Municipal de Educação, 209 atuam apenas no Conselho de Educação e 154 não
informaram. Também, identificou-se: 42,49% dos pesquisados são professores;
3,81% não são; 53,70% não informaram.
Com os dados analisados neste texto, aos poucos, torna-se possível delinear o
perfil dos Conselheiros Municipais de Educação do Rio Grande do Sul, que ao
investirem em formação continuada por meio do Pró-Conselho, reconhecem a sua
importância no desenvolvimento de suas funções enquanto sujeitos atuantes na
gestão da educação de seus municípios. Por isso, que se torna indispensável
conhecer quem são estes sujeitos, no sentido de potencializar as ações de um curso
de formação continuada que visa de fato contribuir para o avanço das práticas políticopedagógicas dos Conselhos Municipais de Educação, afim de que compreendam o
papel que este órgão colegiado desenvolve no âmbito da educação municipal,
enquanto funções consultivas, normativas, deliberativas e fiscalizadoras.
CONSIDERAÇÕES EM CONSTRUÇÃO
Considera-se que os Conselhos Municipais de Educação são necessários para
consolidar uma gestão sob os preceitos democráticos e que, cada vez mais, se faz
necessário a capacitação dos sujeitos que atuam junto a esses órgãos colegiados.

Somado a isso, é imprescindível que estes sujeitos possam reconhecer a necessidade
de estabelecer processos dialógicos com as demandas sociais e, sobretudo,
educacionais de seus municípios, no sentido de [re]construir e [re]significar, de
maneira responsável e participativa, políticas públicas para as etapas e as
modalidades da educação básica.
Sendo os conselhos municipais órgãos colegiados representativos das diversas
instâncias e/ou instituições componentes do sistema de ensino territorializado e dos
segmentos sociais organizados na localidade, são espaço de pluralidade e
interlocução dos diferentes interesses da sociedade e destes com o Estado, que
poderá estar representado além do governo local – mas este, necessariamente.
Mediante a análise do perfil dos conselheiros concluintes do curso de Formação
Continuada de Conselheiros Municipais de Educação no estado do Rio Grande do
Sul, desenvolvido pela UFSM, é possível reconhecer quem são estes sujeitos em seus
principais dados demográficos, assim como contextualizá-los em seus cenários de
formação e atuação junto à educação, sublinhando a indispensável qualificação para
atuação junto ao CME.
São sujeitos em sua maioria, do sexo feminino, com maior abrangência entre os
31 e 50 anos, com formação predominantemente em nível de graduação,
principalmente em licenciaturas, bem como, considerável contingente de conselheiros
especialistas.
Assim sendo, compreende-se que dos Conselhos Municipais de Educação
decorrem experiências, vivências e atitudes e, por essa razão, devem ser mapeados,
conhecidos, analisados, revitalizados, problematizados e constantemente fortalecidos
no sentido de reconhecer o imprescindível papel dos sujeitos que lá atuam na
construção cotidiana de uma cultura democrática no contexto da gestão da educação.
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RESUMO
A diciplina de estágio supervisionado compõe a estrutura da matriz curricular do curso de Geografia
Licenciatura da UNICENTRO, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Campus CEDETEG. A diciplina
se encontra no 3° e 4° ano do curso e tem como objetivo promover o contato do aluno universitário com
a realidade escolar. Assim, o estágio supervisionado é entendido como um momento essencial na
formação inicial do docente. Diante da relevância, o presente trabalho tem como foco verificar quais
são os principais desafios enfrentados pelos acadêmicos do 4° ano do curso de Geografia no estágio
supervisionado. A persquisa privilegiou aspectos qualitativos e quatitativos, em que fez necessário,
levantamento bibliográfico e para a coleta de dados foi escolhido o uso de questionário que neste caso
foi do tipo misto com 2 questões gerais. Os sujeitos da pesquisa foram 20 acadêmicos do 4° ano do
curso de Geografia. Para dar suporte a pesquisa, fez uso de diferentes autores que trabalham a
temátiica, bem como de documentos oficiais que norteiam o estágio supervisionado na instituição
supracitada. Como resultado obteve-se que todos os acadêmicos veem o estágio supervisionado como
um momento importante do curso, mesmo diante de diferentes dificuldades e desafios. Entre os
desafios mais relevantes citados pelos acadêmicos está, o domínio do conteúdo, o material didático
adequado para cada situação e conteúdo, o domínio da turma e a transposição didática. Essa última
tende a melhorar com a experincia. A pesquisa não intenciona esgotar a temática e sim busca
estabelecer alguns parâmetros necessários para a organização e operacionalização do estágio
supervisionado na instituição local de pesquisa.
Palavras-chave: Estágio supervisionado. Dificuldades no estágio. Processo de formação.

INTRODUÇÃO
A disciplina de Estágio Supervisionado compõe a estrutura curricular do curso
Geografia Licenciatura da Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO,
Campus CEDETEG, Guarapuava – PR, Brasil, o qual se encontra em dois momentos
do curso, no 3º ano e no 4º ano da graduação. E tem como característica promover o
encontro do licenciando com o ambiente escolar. Promovendo um intercâmbio entre
os diferentes conhecimentos, os adquiridos no contexto da academia e os
conhecimentos práticos característicos do contexto escolar e vivida pelo docente.
A preocupação da disciplina acadêmica se dá pelo entendimento de que é no
ambiente escolar que o futuro professor tem a oportunidade de se deparar com os

Acadêmico do 4º ano do Curso de Geografia Licenciatura da UNICENTRO – Campus CEDETEG. Email: ejratis@gmail.com
2 Professora Ms. do Departamento de Geografia da UNICENTRO – Campus CEDETEG. E-mail:
elainesurmacz@gmail.com
1

desafios da profissão escolhida, de modo a crescer, tanto pessoalmente quanto
profissionalmente.
Assim, a disciplina de Estágio Supervisionado (ES) tem como objetivo oferecer
ao licenciando um momento de reflexão sobre o papel do Professor de Geografia na
sociedade e na formação crítica dos alunos; o momento permite ainda a percepção
da importância de se trabalhar com diferentes linguagens no ensino da Geografia, e
corrobora de forma mais efetiva na ampliação dos conhecimentos no campo da futura
profissão.
A prática de estágio trás aos licenciando angústias e desafios, que dentro do
entendimento dessa pesquisa, são sensações e provocações que merecem ser
elencadas e entendidas. Assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o
resultado de uma pesquisa realizada com acadêmicos do curso de Geografia
Licenciatura da Universidade Estadual do Centro-Oeste, essa, localizada no município
de Guarapuava no Estado do Paraná, Brasil.
A problemática da pesquisa esteve em verificar quais os principais desafios e
dificuldades enfrentadas pelos alunos do 4° do curso de Geografia Licenciatura da
instituição supracitada quando da efetivação do estágio supervisionado obrigatório.
Os dados da pesquisa foram coletados por meio de um questionário.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O estágio supervisionado além de condição obrigatória é de grande importância
nos cursos de licenciaturas, pois é entendido como um momento de proporcionar
condições práticas e reais de trabalho. Nesta mesma linha de pensamento o
regulamento do curso de Geografia Licenciatura da UNICENTRO, Campus de Irati1,
um dos campus da instituição, define o estágio supervisionado como:
[...] O conjunto de atividades de cunho didático-pedagógico a serem
desenvolvidas em escolas de ensino fundamental e/ou ensino médio da rede
pública e/ou particular, e em projetos de pesquisa e/ou extensão, por alunos
regularmente matriculados no curso. (RESOLUÇÃO Nº
002CONSET/SEAA/I/UNICENTRO, 2014, p. 4).

1

Houve a necessidade de buscar apoio no regulamento de estágio supervisionado em um outro
Campus da UNICENTRO, o campus Irati – Paraná - Brasil, esse possui um regulamento específico do
curso, diferente do Campus onde foi realizado a pesquisa, que usa o regulamento geral.

Atualmente no contexto acadêmico e especificamente em sala de aula no curso
de Geografia licenciatura da Universidade Estadual do Centro Oeste é muito comum
relatos de situações ocorridas durante a efetivação do estágio supervisionado. Essas
vão desde a dificuldade de transpor os conteúdos acadêmicos a dificuldade de
condução da aula. Essa situação se torna preocupante, principalmente quando se
entende o estágio como um momento importante da formação inicial.
Esse entendimento também é encontrado em Passerini (2007, p.30) quando
afirma ser:
[...] o Estágio Curricular Supervisionado, aquele em que o futuro profissional
toma o campo de atuação como objeto de estudo, de investigação de análise
e de interpretação crítica, embasando-se no que é estudado nas disciplinas
do curso, indo além do chamado Estágio Profissional, aquele que busca
inserir o futuro profissional no campo de trabalho de modo que este treine as
rotinas de atuação.

Assim, o estágio supervisionado é o primeiro contato de caráter prático que o
estudante universitário tem com a instituição escolar. Este ambiente de ensino
proporciona aprendizagens e pesquisa, além de preparar o estagiário para a realidade
do profissional docente ao permitir que aplique as habilidades desenvolvidas no
decorrer da graduação.
O mesmo serve ainda como um momento de reflexão sobre os desafios a serem
enfrentados na futura profissão de docente. A aproximação do aluno-universitário,
agora também aluno-estagiário das escolas, promove a valorização da docência e a
oportunidade da atuação como professores em um contexto escolar real. O estágio
também pode ser entendido como um momento de:
[...] Aproximação de duas instituições de ensino, cada uma trazendo valores,
objetivos imediatos, cultura e relações de poder diferentes, com o objetivo de
realizarem um trabalho comum: a formação de professores. No meio destes
dois campos de força está o estagiário, preocupado em cumprir os requisitos
acadêmicos propostos pelo professor – orientador da disciplina e transitar de
maneira satisfatória pela escola na busca de aprendizagens sobre a
profissão. (LIMA, 2008, p. 198).

A experiência do estágio no cotidiano, faz com que o aluno-estagiário vá
conhecendo e adaptando-se ao funcionamento da escola e da sala de aula, as
situações de ensino, as características específicas de cada turma, as especificidades
de cada turno e de seus alunos. Já Simplício (2015, p. 28) aponta o estágio
supervisionado “[...] como articulação da teoria e da pratica, contribuindo

significativamente na formação docente por possibilitar a aproximação com o
ambiente escolar, bem como desenvolvimento de metodologias e habilidades
didáticas. [...]”. O convívio oportunizado pelo estágio ajuda na compreensão das
diferenças existente e ainda proporciona trocas de conhecimentos que são
importantes nessa fase do curso, como preparação para a vida docente.
Os diferentes contextos em que ocorrem os estágios, não são escolhidos
aleatoriamente. A seleção segue alguns critérios por parte do aluno como:
proximidades com as residências, laço afetivo com a instituição e também pela
abertura ̸ aceitação da instituição e comprometimento da mesma com a educação. A
grande maioria das instituições que recebem o estagiário, buscam contribuir com a
educação, e por isso, incentivam o estágio, pois possuem a consciência que aquele
futuro profissional poderá estar atuando em breve nessa mesma escola.
No entanto, percebe-se que existe uma parcela pequena de instituições que vê
na figura do estagiário, um alguém que vem de forma a contribuir para realização de
atividades e aplicação de conteúdo, ou mesmo, alguém com condições para suprir a
ausência de professores, tornando-se assim apenas receptores de estágios e
estagiários. Em outras situações o estagiário é percebido como um incômodo como
afirma Baccon e Arruda (2010, p. 510):
[...] Os estagiários ainda são vistos como um incômodo, no sentido de
quebrarem a rotina da sala de aula ou, quando muito, como substitutos
provisórios para cobrir a ausência de algum professor. Da parte do estagiário,
o estágio, às vezes, é visto como uma tarefa a mais a ser cumprida, e não
como um momento importante de sua formação.

Todas as situações vividas pelo estagiário provoca no mesmo, ansiedade e
insegurança perante a tamanha responsabilidade a ele atribuída. O estágio é um
momento de percepção de que não existe uma receita, uma fórmula que venha pronta
e seja oferecida em manuais, ou ainda, que seja aprendida na universidade e que
possa ser repassadas pelo convívio e pela experiência de professores com anos de
carreira. É um momento de trocas de experiências e não de transmissão. Segundo
Sponholz (2003, p. 211):
Ensinar não pode estar baseado em receitas pré-determinadas, reduzindo o
papel do educador ao de um simples aplicador de estratégias, cabendo a ele,
a partir de uma mesma base de conteúdos, didáticas e práticas de ensino,
dinamizá-las de acordo com o perfil de cada turma.

Esse é o momento da reflexão do que realmente é ser professor, além do seu
papel para a sociedade na formação de cidadãos ao prepara-los para o mundo, por
que como diz Stahl e Santos (2012, p. 6) a respeito do docente “[...] não se limita ao
ensino e a aprendizagem, envolve também a organização, o planejamento, conhecer
a realidade em que está inserido, trabalhar com as diferenças sociais e culturais,
mediar conflitos, trabalhar a favor da cooperação, etc.”
O aprendizado proporcionado por meio da prática de estágio é muito
significativo, pois é o momento de confrontar com as teorias aprendidas, debatidas e
refletidas em sala de aula na universidade. A afirmativa encontra apoio em Simplício
(2015, p. 23) quando diz que:
O campo de estágio tem por objetivo principal propor um vínculo real relação
teoria e prática, pois o conhecimento acadêmico encontra uma aplicabilidade
nas atividades da sala de aula, dessa forma a práxis realmente ganha sentido
ao atingir seu objetivo maior, ou seja, o conhecimento teórico dando
sustentação para a prática, e consequentemente promove um melhor ensino
e aprendizado para o desenvolvimento profissional.

Portanto, é na prática diária de sala de aula, que se aprende a ter o domínio do
conteúdo e a melhor forma de trabalhar com os alunos. Esse, por sua vez, se
apresenta com grande importância, principalmente ao estagiário que deve ter o
domínio do conteúdo específico e a melhor forma de abordar esse conteúdo junto aos
alunos.
Dessa forma, o estágio mais uma vez se apresenta como um “[...] momento
crucial na vida do universitário, visto que este espaço proporciona: o diálogo, a
superação das dificuldades, a descoberta e construção da prática educativa, visando
uma aprendizagem efetiva dos alunos. [...]” (BARROS et al, 2011, p. 516). O momento
do estágio faz com que o estagiário assuma responsabilidades frente a ações e a
conteúdo, se comprometendo com os alunos e com a escola, bem como, com o grupo
familiar do aluno, a comunidade, enfim, com a sociedade.
Outra situação bastante comum durante a vivência do estágio, está na
dificuldade de chamar a atenção dos alunos, para si e para os conteúdos. Cabe
destacar que essa situação não é apenas vivida pelo estagiário, pois segundo relato
dos professores essa situação também é vivida por eles. De acordo com Souza e
Queiroz (2012, p. 83) é bastante:

[...] comum o professor de geografia encontrar dificuldades em atrair a
atenção dos alunos em relação a conteúdos da disciplina. Diante dessa
realidade, o professor precisa buscar alternativas atrativas de ensino, com a
finalidade de chamar a atenção dos alunos nas aulas.

Dada a relevância do estágio supervisionado na formação inicial do futuro
docente, compreende-se a necessidade de ampliação da carga horária prática do
mesmo. Essa observação busca respaldo quando observado que quando o aluno
começa apresentar confiança no estágio e no seu trabalho desenvolvido o estágio já
se aproxima do fim.
Assim, observa-se com bastante clareza durante o estágio supervisionado que
ninguém nasce professor ou ainda se torna professor apenas por adquirir um título,
mas sim que é uma construção diária, que se enriquece frente aos desafios da
atualidade e com valor para a vida profissional inteira.
METODOLOGIA
Para realização desse trabalho privilegiou os aspectos qualitativos e
quantitativos da pesquisa, que segundo Freitas et al (2000, p. 105):
[...] podem ser quantitativo (survey, experimento etc.) ou quantitativos (estudo
de caso, focus group etc.), devendo sua escolha estar associada aos
objetivos da pesquisa. Ambos os tipos possuem, naturalmente, vantagens e
desvantagens. Não há obrigação alguma de eleger apenas um método; cada
desenho de pesquisa ou investigação pode fazer uso de diferentes métodos
de forma combinada, o que se denomina de multimétodo, ou seja, aliando o
qualitativo ao quantitativo [...]

E para dar suporte a mesma fez-se necessário o levantamento bibliográfico que
nas palavras de Gil (2002, p. 61) “[...] pode ser entendido como um estudo
exploratório, posto que tem a finalidade de proporcionar a familiaridade do aluno com
a área de estudo no qual está interessado [...]”. E como técnica para a coleta de dados
necessária a está pesquisa fez-se o uso de questionário que neste caso optou-se pelo
questionário misto e que Gil (2002, p. 115) aponta o questionário como “[...] o meio
mais rápido e barato de obtenção de informações, além de não exigir treinamento de
pessoal e garantir o anonimato”. Esta técnica é muito útil por que deixa o acadêmico
durante a pesquisa livre para responder as questões sem receio ou constrangimento
algum.
O questionário misto esteve organizado com duas questões gerais o qual foi
aplicado a 20 acadêmicos do 4° ano do curso de Geografia Licenciatura da

Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO, Campus CEDETEG.
Também foi explicado aos acadêmicos o motivo da pesquisa, onde os mesmos
responderam o questionário no dia da aplicação, quinta feira dia 05 de maio de 2016.
Também foi explicado aos sujeitos o motivo da pesquisa. Com os questionários em
mãos foi realizado o tratamento dos dados que estão a seguir. A pesquisa não
intenciona esgotar a temática e sim busca ainda estabelecer alguns parâmetros
necessários para a organização e operacionalização do mesmo, e se tornar mais
efetivos.
Nessa pesquisa os alunos quando mencionados receberão o termo A1, A2, A3,
etc. O uso da vogal (A) refere-se a (acadêmico) e o número que se segue é somente
no sentido de ordem.
Análise
A coleta de dados como já mencionado se deu por meio de questionário misto
com duas questões norteadoras. Vinte alunos no total participaram da pesquisa de
forma espontânea. O pesquisador teve como retorno 90% dos questionários e os
outros 10% não foram entregues.
A primeira questão buscou compreender o entendimento do aluno sobre a
importância do estágio supervisionado no curso de Geografia Licenciatura. Nessa
questão, 100% dos alunos percebem o estágio como um momento importante na
formação do futuro docente. A questão permitia que o pesquisado se manifestasse de
forma a explicar essa importância como demonstra ambas as respostas selecionadas
a seguir:
Acadêmico 03: Porque a partir de tal prática, se dará o contato com a realidade
do futuro ambiente de trabalho.
Acadêmico 11: Pois é o primeiro contato nosso com a sala de aula na posição
de professor.
De uma forma mais aprofunda a respeito do entendimento de estágio temos “[...]
como um período de experiência proporcionado para os estudantes dos cursos de
graduação, no qual os discentes poderão ter uma experiência pratica da profissão,
estando ciente da realidade a ser encontrada ao concluir o curso [...]”. (SIMPLÍCIO
2015, p. 21).

A segunda questão tratava das dificuldades enfrentas pelos alunos durante o
estágio de modo geral, e permitiu de modo específico elencar dez situações de
dificuldades enfrentadas. Os resultados obtidos através do questionário foram os
seguintes: que 89% apresentaram algum tipo de dificuldade e outros 11% não
passaram por dificuldades. Já os que passaram por dificuldades indicaram as
seguintes questões a seguir na tabela 1:
Tabela 1 – Principais dificuldades enfrentadas no estágio

Fonte tabela: Organizada pelo Autor (2016)

Na questão de número 01, buscou as falhas no que se refere ao suporte humano
na hora do estágio e para isso se questionou: sentiram falta de apoio por parte do
professor supervisor da disciplina acadêmica de estágio?

A maioria dos alunos

responderam afirmativamente que sentiram a necessidade de maior presença do
professor orientador da disciplina acadêmica, num total de 69%, os outros 31%
responderam que não sentiram falta de apoio do professor. Segundo o Regulamento
de Estágio Supervisionado dos Cursos da UNICENTRO (RESOLUÇÃO Nº 055-

CEPEI/UNICENTRO, 2008, p. 5), o Art. 16 do capitulo IX diz respeito ao professor
orientador que deve “orientar o acadêmico estagiário em assuntos relativos à sua área
de atuação, visando ao desenvolvimento adequado do trabalho de estágio”
Na questão 02 a pergunta se deu sobre o apoio recebido pelo professor
supervisor da escola básica. Sentiram falta de apoio agora por parte do professor
supervisor da disciplina na escola? O resultado nessa questão se inverteu, onde se
pode perceber que a falta de apoio foi menor, com 38%, já os que não sentiram falta
de apoio corresponde a 56% e 6% não responderam essa questão. O que do nosso
ponto de vista, mostra que o professor que recebe o aluno acadêmico para o estágio
consegue perceber suas necessidades e, portanto se mantem junto ao mesmo,
apoiando-o.
Os acadêmicos estagiários esperam sempre apoio por parte dos professores
que estão a participar da sua formação, o mesmo é percebido por Baccon e Arruda
(2010, p. 514) onde:
Os estagiários, frequentemente, esperam alguma orientação do professor
durante a realização do estágio, sobretudo no momento da regência, pois, ao
assumirem o lugar de professor, eles começam a perceber as dificuldades
com o gerenciamento da sala. Portanto, o (não) envolvimento do professor
pode deixar marcas na formação inicial desse estagiário, que pode passar a
ver o momento da regência – e, consequentemente, o próprio exercício da
profissão docente – apenas como o cumprimento de uma tarefa.

A questão 03 perguntou-se as dificuldades enfrentadas quanto da elaboração do
plano de aula. Mais da metade dos participantes disseram que sim, num total de 56%,
os que disseram não apresentar dificuldades foram 44%. Cabe ressaltar que plano de
aula nessa pesquisa é entendido como uma “sequência de tudo o que vai ser
desenvolvido em um dia letivo. (...) É a sistematização de todas as atividades que se
desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem, numa
dinâmica de ensino-aprendizagem” (PILETTI, 2001, p.73). Portanto, consideramos o
mesmo, de importância fundamental para o sucesso da aula.
Na questão 04 perguntou as dificuldades em relação ao conteúdo. Como
resposta obteve que 56% dos acadêmicos, passou por algum tipo de dificuldade e
outros 44% que não teve dificuldade com o conteúdo. O domínio do conteúdo
geográfico é de fato uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos estagiários, mas
que precisa ser vencida.

A questão 05 tratava das dificuldade com o material didático. Do total de
pesquisados 69% tiveram dificuldade com os materiais e 31% dos alunos não tiveram
dificuldade quanto aos materiais didáticos. Os materiais aqui entendido como
“qualquer instrumento útil ao processo de ensino e aprendizagem” (LORENZATO,
2006, p.18). Encontram-se nessa definição de material didático o giz, calculadora,
jogos, cartaz, caderno, caneta e etc. Diante da diversidade de materiais didáticos
existentes o autor dá destaque ao material didático concreto que, de acordo com ele,
pode ter duas interpretações: “uma delas refere-se ao palpável, manipulável e a outra,
mais ampla, inclui também imagens gráficas”. (LORENZATO, 2006, p. 22-23).
No entanto, a questão de número 06 tratou da transposição didática, a Geografia
acadêmica e a Geografia escolar. A grande maioria passou por dificuldades,
totalizando 75%, contra 25% que alegaram não ter passado por dificuldade alguma
na hora da transposição didática. Cabe ressaltar que transposição didática nessa
questão é entendida como:
Como uma teoria sobre o que ocorre com o saber quando este percorre o
“caminho” entre as esferas de conhecimento, isto é, quando parte da esfera
científica, onde é produzido rumo à esfera escolar, onde é ensinado. A
transposição surge como um dispositivo que permite analisar como o saber
“passa”, ou é transposto, de uma esfera de conhecimento para outra esfera.
Permite analisar, também, quais transformações podem ocorrer nesse
percurso, assim como quais são os atores ou elementos que interferem
nessas transformações. (BOLIGIAN, 2003, p.14).

Na questão 07, buscou saber a dificuldade no domino da turma. Essa é uma
situação difícil, porem a grande maioria, ou seja, 56% não tiveram ocorrência desse
tipo e outros 44% indicaram não ter tido o domínio necessário da turma durante o
estágio. As dificuldades que a minoria passou podem ocorrer em escolas tanto na
rede pública quanto privada e Aquino (1996, p 40) dá uma parecer sobre essa
realidade:
Os relatos dos professores testemunham que a questão disciplinar é,
atualmente, uma das dificuldades fundamentais quanto ao trabalho escolar.
Segundo eles o ensino teria como obstáculos centrais a conduta
desordenada dos alunos, traduzida em termos como: bagunça, tumulto, falta
de limites, maus comportamentos, desrespeito às figuras de autoridade etc.

Questão 08: Dificuldade em relação ao contexto inclusivo em sala de aula. A
essa questão coube 50% para aqueles que passaram por esse tipo de dificuldade em
oposição a 50% que não tiveram dificuldades durante a pratica de estágio. Os

resultados mostram um perfeito equilíbrio entre os estagiários que estão preparados
e os que não estão preparados para essa realidade. As dificuldades no contexto
inclusivo é uma realidade de escolas e professores, Vitaliano (2007, p. 403) diz que
“[...] a educação inclusiva impõe a necessidade de as escolas de todos os níveis de
ensino rever sua organização, seus critérios de aprovação, seus programas e,
especialmente, a formação dos profissionais que a conduzem.”
Questão 09: Sentiram-se inseguros ou pouco preparados. A essa alternativa
coube 56% com dificuldade e outros 44% que não tiveram dificuldade. Essa
insegurança é entendida como natural, pois é um espaço novo, um espaço a ser
explorado um momento de reflexão de aprendizado para o acadêmico.
A Questão 10 era aberta, a qual poderia ser apontada outras dificuldades
enfrentaram no estágio que não estivessem dentre as alternativas, onde 19%
indicaram outras dificuldades e 81% não indicou dificuldade algum. Os que indicaram
foram do tipo: falta de materiais na escola, falta de colaboração e interesse por parte
dos alunos, como aponta o Acadêmico 03: Falta de materiais na escola e colaboração
por parte dos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se assim que os alunos do 4° ano de Geografia Licenciatura veem o
estágio como um momento de contribuição na formação do futuro docente, ao
fornecer ao aluno estagiário a oportunidade de atuar na escola, sendo para muitos o
primeiro contato com a escola e suas especificidades, como foi relatado por alguns
dos participantes.
A maioria dos alunos do curso de Geografia sentem dificuldades, isso de certa
forma já era esperado devido à pouca experiência, onde a falta de apoio do professor
supervisor contribuiu para tais resultados, situação diferente do professor da escola
que deu mais apoio.
Muitos sentiram dificuldades na elaboração do plano de aula, o que a principio
parece algo simples, mas que se apresenta como complexo, pelo fato de ter que
preparar, planejar uma aula para um público que ainda não se conhece.
No entanto, as dificuldades com maior relevância estão, no domínio do conteúdo
específico e adequação do material didático a temática a ser trabalhada em sala de

aula. Outra situação de dificuldade é a transposição didática, mas isso é algo que a
experiência vai ajudar. Enfim formar-se professor é uma tarefa muito difícil e requer
comprometimento com a educação, respeito pelos ambientes escolares e vontade de
aprender a ensinar. E mesmo com todas as situações que necessitam ser refletida
no estágio supervisionado, o mesmo é indispensável para a formação.
De um modo geral os objetivos da disciplina de estágio do curso vêm sendo
alcançado, ao valorizar a educação e o docente, por mais que as angustias e os
desafios surjam e isso também faz parte da profissão escolhida.
Os objetivos do trabalho foram alcançados no que confere a verificar os
principais desafios e dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos em fase de formação
do 4° do curso de Geografia Licenciatura da UNICENTRO – PR.
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A APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA DOS JOVENS PROFESSORES
UNIVERSITÁRIOS INICIANTES
Nadiane Feldkercher1
Eixo 2 – Formação de professores
RESUMO
A iniciação à docência é uma etapa relevante da carreira do professor onde são desenvolvidas muitas
aprendizagem sobre a profissão. Dentro desta etapa da docência, optou-se por estudar aqueles
professores considerados jovens. Assim, o objetivo deste estudo foi compreender e analisar o processo
de aprendizagem da docência vivenciado pelos jovens professores em seus primeiros três anos de
magistério. A pesquisa, de abordagem qualitativa, teve como contexto a Universidade Federal de
Pelotas. A coleta de dados foi feita através de observações de aulas e de entrevistas com seis jovens
professores. Considerou-se jovem professor aquele que tinha até 32 anos de idade, que possuía até 3
anos de experiência docente, que não possuía formação pedagógica, que era recém-doutor e que,
após cursar sequencialmente seus estudos de graduação e pós-graduação, ingressou na docência
superior. Os dados, trabalhados através da análise de conteúdo, foram interpretados e discutidos a
partir de teorias sobre o ensino superior, a docência universitária e a iniciação à docência, tendo como
principais referências Feixas (2000, 2002), Flores (2009), Marcelo García (2009), Mayor Ruiz (2007,
2009), Pimenta e Anastasiou (2002) e Zabalza (2004). Os seis docentes estudados aprendiam a ser
professores essencialmente no e com o próprio exercício profissional. Eles construíram seus
conhecimentos da docência integrando as distintas experiências que possuíam, usando seus próprios
recursos. A universidade, enquanto instituição formadora e de ensino que acolhe e possibilita o início
da carreira docente para esses profissionais, deveria assumir a responsabilidade de formar seus
professores, de proporcionar-lhes condições adequadas para o desenvolvimento profissional docente.
Palavras-chave: Formação de professores. Professores iniciantes. Jovens professores. Aprendizagem
da docência.

JOVENS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS INICIANTES: O CONTEXTO
Todo professor passa por diferentes etapas de formação. A fase de iniciação à
docência é uma dessas etapas. A formação inicial e a continuada são algumas das
outras fases, que podem até acoplar a iniciação à docência. O professor que inicia a
docência é chamado, por muitos autores, de professor iniciante. Alguns estudos
também o denominam de novato, principiante, inexperiente, jovem, novo ou aprendiz.
Neste artigo, considero professor universitário iniciante o docente da educação
superior que inicia seu trabalho de ensino nesse nível e, portanto, tem pouco tempo
de trabalho nessa profissão.
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Feixas (2002) define o professor universitário iniciante como “um professor
jovem, recém-graduado, com alguma experiência profissional e com menos de três
anos de experiência docente em uma instituição universitária” (p. 1). Alinho-me com
Feixas (2002) para definir o professor universitário iniciante como aquele que possui
no máximo três anos de experiência docente, mas registro que alguns autores
consideram iniciante aquele com até 5 ou 7 anos de experiência. Diferentemente da
autora, contudo, entendo que pode ocorrer de esse professor universitário iniciante
não possuir nenhuma experiência profissional, sequer em sua área de formação.
Ademais, ressalto que o professor iniciante pode ser também um profissional adulto
e/ou experiente em outros setores, ou seja, não necessariamente ele é um jovem
profissional no que se refere a sua idade biológica.
Dentre o grupo de professores iniciantes, neste estudo optou-se por estudar
aqueles professores iniciantes considerados jovens. O conceito de jovem criado
seleciona aquele professor com até 32 anos de idade, com até 3 anos de experiência
docente, que é recém-doutor e que, após cursar, sequencialmente seus estudos de
graduação e pós-graduação, ingressou na docência superior. Além disso, optou-se
por estudar os jovens professores que ingressaram na docência sem nenhuma
formação pedagógica.
O trabalho aqui apresentado é um recorte da tese de doutorado em educação
desenvolvida pela autora que objetivou investigar, analisar e estudar teoricamente os
jovens professores universitários iniciantes na tentativa de compreender quem são,
como se fazem docentes e o que fazem em aula na relação com os alunos. Este
recorte se propõe a compreender e analisar o processo de aprendizagem da docência
vivenciado pelos jovens professores em seus primeiros três anos de magistério. A
pesquisa, de abordagem qualitativa, teve como contexto a Universidade Federal de
Pelotas. Os dados utilizados nessa análise foram coletados por meio de observações
de aulas (nas quais foi utilizado um diário de campo) e de entrevistas com seis jovens
professores, com formação em distintas áreas (os quais são identificados no texto
com nomes fictícios). Os dados, trabalhados através da análise de conteúdo, foram
interpretados e discutidos a partir de teorias sobre o ensino superior, a docência
universitária e a iniciação à docência
APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA: TEORIAS E ANÁLISES

O processo de converter-se em professor para Marcelo García (2009) é um
contínuo de aprendizagem ao largo da vida. O autor destaca que é conveniente que
o professor torne-se um “experto adaptativo”, no sentido de nunca perder o ânimo
para se desenvolver, de sempre estar disposto a aprender. Da mesma forma, Isaia;
Maciel e Bolzan (2010, p. 1) argumentam que a docência superior é marcada por
movimentos construtivos da docência, entendendo-os
como diferentes momentos da carreira docente, envolvendo trajetória
vivencial dos professores e o modo como eles articulam o pessoal, o
profissional e o institucional e, consequentemente, como vão se (trans)
formando no decorrer do tempo. Estes movimentos carregam, portanto, as
peculiaridades de cada docente e de como ele interpreta ou interpretou os
acontecimentos vividos.

As autoras (2010, p. 4) consideram ainda que os “primeiros anos da docência
envolvem a aprendizagem do ofício de ensinar”. Igualmente a esses autores,
compreendo que a construção da docência é um movimento constituído por distintos
momentos da carreira e influenciado por diferentes fatores como, por exemplo, a
cultura institucional, a experiência docente, a relação com os alunos, a maturidade,
dentre outros. Além de formar-se, o professor também se transforma, o que enfatiza
o sentido de movimento, do processo formativo, do aperfeiçoamento. A transformação
significa reanálises, revisão de práticas, avanços e retrocessos, recuos e
continuidades na forma de ser e de atuar como docente.
Os seis professores participantes da pesquisa estavam vivenciando suas
aprendizagens da docência, visto que eram iniciantes na profissão e em nenhum
momento anterior ao seu ingresso haviam tido uma formação voltada ao ensino. Em
seus cursos de doutorado esses professores tiveram suas formações pautadas nas
tarefas de pesquisa; portanto, nesses programas,
ninguém lhes ensinou como fazer uma aula, elaborar um programa da
disciplina ou prepara um exame. […] em nenhuma faculdade se ensina qual
é o organograma da universidade, os órgãos de gestão, nem as comissões
que se tem, onde devem dirigir os alunos para que interponham uma
reclamação, nem os mecanismos existentes para a obtenção de ajudas ou
subsídios para diferentes aspectos (investigação, infraestrutura, mobilidade,
publicações...) (MAYOR RUIZ, 2007, p. 44).

Assim, quando ingressam na carreira docente é comum que esses profissionais
sintam angústias, sintam-se despreparados para ensinar, sintam-se perdidos em
relação às atividades que necessitam desenvolver. Em outras palavras, Mayor Ruiz

(2009) aponta que “a falta de formação inicial que caracteriza os professores
[universitários] [...] lhes faz sentirem-se desconhecedores de um campo conceitual
que fundamente sua prática docente”. Desconhecendo esses fundamentos os
professores podem sentir diversas limitações no desenvolvimento de suas práticas
docentes.
Alguns

programas de

pós-graduação

oferecem

uma

disciplina

sobre

“Metodologia de Ensino Superior, com carga horária média de 60 horas” porém ela é
insuficiente para a formação docente, “ainda que ressalvemos sua importância”
(ANASTASIOU, 2011, p. 68). Nenhum dos professores estudados mencionou que
teve durante a formação acadêmica disciplinas referentes ao ensino. A maioria deles
(Fabiana, Guilherme, Laura, André e Caio) comentou que desenvolveu o estágio de
docência em cursos de graduação ou aulas esporádicas, porém não consideram que
essas atividades os tenham formado professores. Tomo dois relatos como exemplo:
Quando a gente tem bolsa [...] faz uma disciplina de estágio, mas poxa, uma
disciplina de estágio, na maioria das áreas não dá pra você dizer que se
preparou pra ser professor (Guilherme).
Eu tive as minhas experiências com estágio docente, mas era algo diferente,
[...] sem compromisso porque era só uma aula no semestre inteiro, uma aula
mais informativa do que formativa. E muitos alunos de lá eu conhecia, [...] já
tinha um contato [...]. Aqui não, aqui é uma situação totalmente diferente
(Caio).

De alguma forma, em algum momento de seus cursos de pós-graduação, estes
5 professores exerceram minimamente a função docente. Parece que não tiveram a
oportunidade de fazer todo o planejamento de uma disciplina e pouco refletiram sobre
o ensino, a aprendizagem, a interação professor-alunos, a avaliação dos processos.
As experiências de ensino tidas por esses professores não lhes proporcionaram a
vivência da docência como um todo; não lhes proporcionaram a “sistematização dos
saberes para a docência universitária” (ANASTASIOU, 2011). Por isso, ao assumirem
a docência na UFPel, eles perceberam-se, como disse Caio, “em uma situação
totalmente diferente”, com mais compromissos e responsabilidades.
Todos os entrevistados pensavam-se como alunos para definir suas práticas
como docentes. Eles se lembravam de suas vivências estudantis, do que gostavam e
do que não gostavam como alunos e inspiram-se nessas lembranças para criar suas
formas de se fazer professor. Como no caso relatado:

Eu sei que muitas vezes o que eu gostava não era o que os outros alunos
gostavam. Cada um tem um jeito particular de aprender. Eu tento fazer mais
ou menos do jeito que certos professores que eu gostei ao longo da vida
acadêmica faziam (André).

Nota-se que as vivências estudantis são definidoras das práticas docentes
desses jovens professores iniciantes. No mesmo sentido, Marcelo García (2009, p.
55) menciona que “os alunos que ao longo de milhares de horas observaram os
professores ensinando, voltam à escola para ensinar como lhes ensinaram seus
antigos professores”. Há que se estar atento, porém, para que essas práticas
agradáveis não se executem por agrado, é necessário que os professores
desenvolvam práticas reflexivas e que saibam o porquê fazem o que fazem em sala
de aula.
Notei que os professores entrevistados, pautados em suas experiências
discentes, também identificavam práticas nas quais se espelhavam ou se afastavam.
É o que Pimenta e Anastasiou (2002) descrevem como modelos positivos ou
negativos e Zabalza (2004) como exemplos imitáveis ou inaceitáveis. Os professores
contaram:
Eu faço chamada, sempre fiz, mesmo quando eu dava aula pro meu
orientador. [...] O meu orientador fazia e eu sempre fiz (Fabiana).
Muitas vezes eu dou conselhos que foram conselhos que a minha orientadora
me passou (Rafaela).
Essa metodologia de trabalho eu criei baseado em uma disciplina de pósgraduação que eu tive [...] Era exatamente esse sistema: duas provas, um
trabalho grande e uma série de trabalhos pequenos para os alunos fixarem o
conteúdo da disciplina ao longo do semestre [...] Os professores mais legais
que eu tinha na faculdade eram aqueles que chegavam no quadro, não
precisavam de papel, e largavam tudo. Aí eu pensei: bah esse cara é legal,
um dia eu vou ser igual a ele (Caio).

Tanto Fabiana quanto Rafaela demonstraram que seus orientadores são
referências para suas constituições docentes e suas práticas profissionais. Ambas
enxergam seus ex-orientadores como modelos positivos de professor. Caio destacou
que imita ex-professores tanto na forma de avaliar as aprendizagens dos alunos
(concepção de aprendizagem) quanto na forma de apresentar-se como professor
(modelo de professor).
Interessante analisar um pouco mais o Caio conta. Percebo que ele imita
(ZABALZA, 2004) e reproduz (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002) práticas de seus ex-

professores as quais considera boas. A partir de suas vivências estudantis, ele vê que
“os professores mais legais” que teve foram aqueles que dominavam o conteúdo, que
não necessitavam de material de apoio e que desenvolviam as aulas somente com o
quadro negro e giz. Com essa visão Caio faz-se professor. Notei que ele chegava à
sala de aula com uma sacola plástica contendo algumas canetas coloridas para
escrever no quadro branco. Era basicamente com esse material que Caio
desenvolvias suas aulas. Através da escrita no quadro e de explicações verbais, Caio
trabalhava o conteúdo com os alunos, repetindo a prática dos seus professores “mais
legais”. Ele contou que para fazer isso passava muito tempo estudando o conteúdo
antes de cada aula para assim “chegar ao quadro, não precisar de nenhum papel e
largar tudo”.
Os professores também contaram que ao desenvolverem suas práticas negam
alguns modelos de professores que tiveram. Eles relataram:
Como eu fui uma pessoa mais tímida [...] quando eu vejo um aluno meio
tímido e reparo que ele quer perguntar, o que eu faço? No meio da aula eu
disfarço e faço uma pergunta pra ele, eu falo e aí fulano tá tudo certo? [...]
Porque eu penso: será que eu não queria que algum professor falasse:
Fabiana, você está com alguma dúvida? [...] Às vezes eu faço umas coisas
que eu passei e quero ver o que acontece se eu agir dessa forma (Fabiana).
Eu procuro uma coisa diferente do que eu vivenciei na época que eu fui aluna.
A maioria das minhas professoras não tinha experiência profissional na área
[...] Lembro que tinha poucas professoras que tinham um pouco de prática
que traziam pra aula. Lembro que senti falta disso. Então sempre que lembro
e consigo eu procuro exemplificar o que estou falando (Rafaela).
Como aluno eu detestava um professor que tinha uma postura ditatorial.
Então é obvio que eu vou tentar não repetir isso agora que eu acabei de
entrar. [...] Eu tento pensar o que eu espero da aula como aluno, da dinâmica.
Eu sei a cara do aluno que está simplesmente olhando pra minha cara [...].
Eu me lembro da minha cara quando estava assim. Então eu tento trazer
aquele aluno: tá entendendo? Quer que eu explique de novo? Esse tipo de
coisa. Por vezes, eu como aluno não estava nem aí e, às vezes, o professor
passava batido porque ele simplesmente queria acabar a aula, o conteúdo.
Eu odiava quando o professor chegava atrasado mais de 20 minutos. Hoje
eu não admito que eu chegue atrasado à aula. Se eu chego atrasado peço
desculpa. Eu acho um absurdo eu me matar, chegar lá à noite como aluno e
o professor chegar meia hora atrasado, ele tendo vindo de carro e eu de
ônibus. (Guilherme).

Percebo nesses relatos que eles tentam “fazer diferente” em comparação a
alguns de seus professores. A timidez de Laura, muitas vezes, não era notada por
seus professores; hoje como professora ela procura ajudar os alunos mais tímidos
mostrando que percebe essa condição. Rafaela procura incluir em suas aulas relatos

de experiências, vivências e exemplos profissionais porque sentiu essa carência em
sua formação. Ambas as professoras estão pondo em prática aspectos que não
vivenciaram como alunas. Como aluno, Guilherme teve professores com algumas
posturas às quais ele evita reproduzir como professor. Em suas aulas pude observar
que ele procura ser um professor que valoriza a discussão, que explica e reexplica
quantas vezes forem necessárias, que procura envolver os alunos com a aula, chamaos a participar e que é pontual. Os três entrevistados, para construírem-se como
professores e pensarem suas práticas docentes, levam em consideração algumas
práticas que criticavam em seus ex-professores. Essa situação não é incomum. Ao
estudar “bons professores”, Cunha (1988) identificou que “A lição que [os professores]
levam para a prática pedagógica é a de não repetir com seus alunos aquilo que
rejeitavam nos seus mestres” (p. 83).
Por “fazerem diferente”, vejo que esses professores são sensíveis aos seus
alunos, preocupam-se em satisfazê-los, têm facilidade de pensar como alunos porque
há pouco tempo estavam nessa condição. Como diz Guilherme, “eles acabaram de
entrar” na docência, portanto suas experiências estudantis definem a forma de ser
professor que estão construindo.
Constatei também que todos os entrevistados aprendem a ensinar ensinando.
Concordo com Zabalza (2004, p. 108-110) quando argumenta que a
afirmativa bastante usual e difundida de que ‘ensinar se aprende ensinando’
reflete essa visão não-profissional, ou seja, não é preciso preparar-se para
ser docente, pois essa é uma atividade prática para a qual não são
necessários conhecimentos específicos, mas experiência e ‘vocação’. [...]
Isso não significa dizer que a prática não seja necessária ou que não
aprendamos com ela. Em todas as profissões, a prática constitui uma fonte
de conhecimento; porém, é insuficiente.

Como já mencionado, muitos dos professores que se inserem na docência
superior foram formados para a pesquisa e não para o exercício do ensino. Portanto,
é inquestionável o fato de eles terem que aprender a ser professor no próprio exercício
profissional. A partir dos dados aqui apresentados, compreendo que a iniciação à
docência é um período importante e significativo para a formação docente.
Feldkercher; Zanchet e Souza (2014), ao apresentarem um estudo com professores
universitários iniciantes, sugerem que em seus primeiros anos de docência esses
profissionais deveriam aprender as demandas do ensino, deveriam aprender a

linguagem da prática do ensino. Isso significa que, ao mesmo tempo em que ensinam,
esses profissionais deveriam ter a oportunidade de aprender a ensinar.
Shulman (2005, p. 6), quando estudou aqueles sujeitos que estavam
aprendendo a ensinar, expressou que o
processo de desenvolvimento de estudantes a professores, desde um estado
de pericia como aprendizes até seu noviciado como professores, revela e
ilumina os complexos corpos de conhecimentos e habilidades que se
necessitam para ser um professor competente. O resultado é que o erro, o
êxito e o refinamento - em uma palavra, o desenvolvimento do conhecimento
do professor - são observados privilegiadamente e à câmera lenta.

Com Shulman (2005) destaco a ideia de que a transição de estudante a
professor é um processo lento, rico em experiências, composto por ensaios e muitas
aprendizagens sobre a docência. A partir disso, retomo a ideia de Marcelo García
(2009) de que converter-se em professor é um processo contínuo de aprendizagens.
Sobre esse processo de aprendizagem da docência na própria prática, os
entrevistados relataram:
A gente aprende ser professor sendo professor, [...] durante a aula. [...] É
comum que no início o professor novo dê o conteúdo todinho no quadro ou
no Power Point. Não é porque eles não sabem o conteúdo, é porque eles não
sabem como dar a aula. Depois a gente começa a aprender: bah, isso aqui,
ao invés de escrever tudo é melhor eu falar, explicar e só passar a definição.
A gente aprende as coisas na prática. A minha primeira turma [...] todos
reclamam que copiaram muito. [...] Eu não sabia qual era a melhor
metodologia de ensino. Com o tempo você aprende (Guilherme).
Ao finalizar a aula, aproximo-me da professora. Todos os alunos haviam
saído da sala e nós conversávamos. Ela contou-me: “Vou aprendendo com a
prática. Agora estou trabalhando para fazer os alunos pensarem, para serem
reflexivos e não reprodutores” (Diário do dia 12/12/12 - aula da professora
Laura).
As aulas vão melhorando conforme as experiências de vida, de tantas vezes
que as alunas perguntam a mesma coisa, se você já viu aquilo na prática, se
já leu [...] Eu também estou aprendendo com os alunos [...]. Nos próximos
semestres tenho que ser mais básico ainda, a base delas é bem mais fraca
do que eu imaginava (André).
Essa cadeira já é a terceira vez que eu tô passando. Então eu já tenho tudo
bem esquematizado (Caio).

Como já sinalizado por Mayor Ruiz (2007), esses registros evidenciam que
“ninguém lhes ensinou como fazer uma aula”. Como ninguém lhes ensinou a serem
professores, eles aprendem fazendo. Percebo que a aprendizagem da docência para
esses professores ocorre, segundo suas palavras, “sendo”, “na prática”, “com o

tempo”. As exigências da prática, provindas do ingresso na docência, é que lhes
demandam com maior ênfase a aprendizagem do ser professor. Nesses depoimentos
vejo também que os jovens professores se fazem professores na relação que
estabelecem com os estudantes de graduação.
Os registros reafirmam que os “primeiros anos da docência envolvem a
aprendizagem do ofício de ensinar” (ISAIA; MACIEL; BOLZAN, 2010, p. 4), envolvem
tanto a formação quanto a transformação desses sujeitos (ISAIA; MACIEL; BOLZAN,
2010). Vejo nas falas um destaque para a ideia de que a prática também é uma
possibilidade de aperfeiçoamento, de melhora, de transformação. O desenvolvimento
do ensino proporciona aos professores pesquisados aprendizagens, reflexões, uma
melhor organização de seus fazeres. É fazendo que os professores tornam claro para
si o potencial ou as limitações de suas práticas. Ao dizerem “toda minha primeira turma
reclamou”, “agora estou trabalhando para fazer meus alunos pensarem” e “tenho que
ser mais básico ainda”, noto que esses professores tiveram consciência de suas
práticas e, assim, se propõem mudá-las. Estes achados aproximam-se da concepção
de Pimenta e Anastasiou (2002) de que o professor só é capaz de efetivar
transformações em sua prática se tiver consciência dela e também da indicação de
Feixas (2000) de que os professores aprendem a ser professores também pela
observação da própria prática, dos próprios erros e tentativas.
Em algumas das falas recém apresentadas é possível perceber que
primeiramente os professores preocupavam-se em desenvolver a aula e agora, com
um pouco mais de experiência, começam a preocupar-se com a aprendizagem dos
alunos. Ao desenvolverem suas aulas os professores tiveram diferentes percepções
sobre seus alunos: Guilherme percebeu que eles copiavam muito em seus cadernos,
Laura notou que eles pouco refletiam sobre os conteúdos e André observou que o
conhecimento prévio de suas alunas era raso. Os três professores perceberam, de
alguma forma, que suas práticas talvez não estivessem dando as melhores condições
para que seus alunos aprendessem. Assim, mencionaram que seus esforços agora
se dirigem para tentar desenvolver uma prática diferente, mais focada nos alunos e
em suas condições de aprender. Esses dados lembram algumas teorizações de
Feixas (2000) que, em estudos com professores iniciantes, elencou três fases por que
passavam as preocupações daqueles. A primeira estaria relacionada consigo como

professor (insegurança, domínio do conteúdo, gestão da aula); a segunda com a
metodologia de trabalho (trabalho com o conteúdo, estratégias, avaliação) e a terceira
com o estudante como sujeito ativo. Igualmente aos professores universitários
iniciantes pesquisados por Feixas (2000), percebo que Guilherme, Laura e André
também estão transitando por essas preocupações. Suas primeiras preocupações
eram consigo, com dar conta da nova tarefa, passando, posteriormente, a olhar para
os sujeitos aos quais se destinam suas ações: os alunos.
Os professores entrevistados apontaram que suas aprendizagens da docência
fazem-se em meio a progressos e retrocessos, a práticas e re-análises dessas
práticas. As experiências de sala de aula que adquirem e a maturidade pessoal e
profissional que desenvolvem contribuem para que melhorem seus fazeres. Encontro
apoio a essa percepção nos apontamentos de Akkari e Tardif (2011, p. 124), quando
abordam a inserção profissional ao ensino e ponderam que esse é “um período onde
o jovem professor aprende a dominar seu ofício, a descobrir seus próprios recursos e
limites pedagógicos, a construir uma bagagem de saberes e de competências
procedentes da sua experiência no ofício docente”.
Para os seis professores a ausência da formação para o ensino - ausência
comum, de maneira geral, aos professores universitários - acarreta uma grande
ênfase na formação através da própria prática, prática solitária, desenvolvida na
maioria das vezes sem nenhum apoio ou acompanhamento. É evidente que se
aprenda ou que é possível se aprimorar as práticas de ensino através da prática. Mas
é preciso reconhecer que esse processo de aprendizagem individual muitas vezes é
caracterizado pelo improviso e carece de fundamentos sobre o que é ensinar e o que
é aprender. A ponderação que Marcelo García (2009) faz em relação à imitação de
modelos de professores também é válida para esse contexto de aprendizagem da
docência pela própria prática. O autor sinaliza que esse círculo não é nada virtuoso e
que para romper com isso é necessário fazer do período de inserção à docência um
período de indagação, crescimento e reflexão, com a participação de pessoas, e da
instituição, que possam ajudar os iniciantes a terem uma visão mais complexa da
escola e da sala de aula.
Dois professores relataram que a prática fez com que mudassem suas posturas
de professores. Eles contaram:

Quando nós chegamos aqui a gente se deparou com um circo, [...] ninguém
levava nada a sério. E eu e a outra professora começamos a mudar o nosso
comportamento, pra forçar uma mudança de comportamento nos alunos. A
gente começou a cobrar atividade, cobrar horário, cobrar presença, cobrar
material e a falar: ‘olha fulaninho, você tem que ter o material, se você não
tiver o material você vai ficar com zero’. Porque a gente já descobriu que tem
que ser assim, que não adianta você ser bonzinho, sabe? Parece que a gente
tem que ser aquele professor carrasco o tempo inteiro (Laura).
[...] muitas coisas a gente tem que forçar e não esperar que elas venham
procurar, porque elas não vêm. Se a gente não detalha bem, se não obriga a
fazer certas coisas, elas acabam não fazendo. Também foi um aprendizado
pra mim já que estou começando (André).

Laura e André disseram que o conhecimento da realidade e a relação com os
alunos, fizeram com que eles mudassem o posicionamento diante dos alunos.
Passaram a ser mais exigentes, a cobrar mais os alunos. Disseram que descobriram
ou aprenderam que não podem ser “bonzinhos”, que precisam “forçar” os alunos.
Percebo que eles gostariam de ter alunos mais interessados, mais participativos, mais
ativo e, para isso, viram que era necessário transformar suas formas de apresentaremse como professores. Vejo proximidade desse dado com apontamentos feitos por
Flores (2009, p. 75) quando discorre sobre os primeiros anos de ensino. A autora
argumenta que “o clima da aula constitui uma variável decisiva na forma como os
professores se posicionam e respondem as situações de ensino” e que “as reações
(positivas ou negativas) dos alunos influenciam, de forma ampla, as atitudes e práticas
dos professores [...]” (FLORES, 2009, p. 80), contribuindo, desse modo, para a
(re)definição do papel dos professores. A autora adiciona ainda que a “maioria dos
professores adota uma postura mais rígida e mais tradicional devido à necessidade
de ‘controlar’ o que passa na aula” (FLORES, 2009, p. 77). Entendo que algo parecido
sucedeu com Laura e André.
Ainda sobre a mudança da prática a partir da reação dos alunos, Guilherme,
André e Caio contaram que solicitam aos alunos uma avaliação das disciplinas que
desenvolvem e de suas atuações docentes. Presenciei esse momento nas salas de
André e Caio. Sobre a sua prática, Guilherme relatou:
no final das disciplinas [...] eu passo uma avaliação minha [...] Pra tentar
melhorar a minha próxima aula. [...] Por exemplo, em [determinada disciplina]
os alunos reclamaram muito que eu não utilizava recursos audiovisuais. Tinha
um item no questionário sobre utilização de recursos audiovisuais e eles
deram uma nota baixa, tipo 5. Disseram: ‘ah, o professor copia muito no
quadro e conversa muito. Era mais legal um Power point mostrando imagem’.
Eu vou mudar agora por causa dos questionários (Guilherme).

Noto que de alguma forma esses três professores preocuparam-se com suas
atuações docentes. Eles preocuparam-se com suas práticas de ensino e,
considerando que podem melhorá-las, solicitaram sugestões dos alunos. Essa
avaliação por parte dos alunos tende a incentivar mudanças nas práticas desses
professores, porém nos três casos a avaliação foi solicitada no último dia de aula do
semestre. Se a avaliação do desenvolvimento da disciplina fosse contínua (e não
pontual e derradeira), as melhoras poderiam ser instantâneas, e não posteriores.
Para além da avaliação da disciplina solicitada aos alunos, notei que todos os
professores demonstraram compreender que podem aprimorar suas práticas
pedagógicas, que sempre terão o que aprender. Ouvi deles frases do tipo: “falta
estudar mais”, “eu estou procurando ler muito”, “eu percebo que sempre eu posso
melhorar um pouco”, “procuro atualizar as aulas e ensinar da melhor maneira
possível”. Essas falas evidenciam um perfil de professor disposto a formar-se,
disposto a modificar suas práticas e buscar melhoras para o seu fazer - o que se
aproxima do conceito de “experto adaptativo” sugerido por Marcelo García (2009).
Alguns professores relataram que em seus processos de inserção à docência
buscaram apoio profissional e emocional em outros professores. Fabiana contou que
seu ex-orientador de doutorado, mesmo estando distante geograficamente, é como
se fosse um pai, é um grande motivador e uma referência para o seu início de carreira.
Tanto Fabiana quanto Laura mencionaram que dialogam com professores iniciantes
da instituição e de outras instituições, e neles encontram apoio para construírem-se
como docentes. Fabiana expressou:
Muitas das dúvidas que eu tenho em relação à atuação do professor ou da
relação professor-alunos eu tiro com amigos meus, que hoje são professores
(Fabiana).

Esses dados são corroborados pelos achados de Stivanin (2013), que aponta
que os professores iniciantes se unem e estabelecem relações mais próximas e
estreitas se comparadas às relações que conseguem estabelecer com professores
mais experientes. Segundo a autora, o estreitamento das relações entre os iniciantes
objetiva a superação conjunta das dificuldades que surgem na iniciação à docência.
Igualmente ao que constata Flores (2009, p. 85), percebi que os professores
pesquisados atribuíram

pouca importância aos colegas como elementos determinantes em sua
aprendizagem no lugar de trabalho. Quando sucedia isto, se tratava
sobretudo de companheiros também jovens, antigos companheiros de tempo
da universidade e de companheiros da mesma disciplina [...].

O apoio durante os primeiros anos de ensino tem sido buscado pelos próprios
professores que ingressam na carreira. Quando retrocedo e olho para os dados
apresentados até então, referentes à aprendizagem da docência, percebo que todos
os professores pesquisados aprendem a ensinar a partir de iniciativas individuais:
aprendizagem por modelos de professores, pela própria prática, pelas reações dos
alunos, pelas sugestões dos alunos, pelo apoio em colegas professores, por leituras.
Somente o professor Guilherme mencionou que em 2011 participou de algumas
atividades do Programa de Formação/Integração do Professor Ingressante à Cultura
Acadêmica da UFPel porém, o professor comentou que essas atividades foram
limitadas e deixaram de existir. De outra forma, percebi uma expectativa da professora
Laura referente ao seu acompanhamento durante o desenvolvimento do seu estágio
probatório na instituição. Ela contou que tinha uma expectativa de ser orientada,
guiada por um profissional vinculado à instituição, contudo não tem essa
oportunidade. Compreendo que os primeiros anos da docência poderiam ser de
acompanhamento ao profissional que se inicia à docência e às suas práticas. Esse é
um período de muitas dúvidas, angústias, aprendizagens e, portanto, propício a
atividades que busquem desenvolver esses profissionais como professores e inserilos em uma cultura institucional educativa.
CONSTATAÇÕES SOBRE A APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA
Através deste estudo, que se propôs compreender e analisar o processo de
aprendizagem da docência vivenciado pelos jovens professores em seus primeiros
três anos de magistério, constatei que os seis professores estudados aprendiam a ser
professores essencialmente no e com o próprio exercício profissional. Nenhum deles
foi formado professor. Para fazerem-se docentes eles buscavam, por iniciativa própria
e de maneira informal, referências e apoio especialmente em ex-orientadores e em
professores que também estavam em início de carreira. Construíam seus
conhecimentos da docência integrando as distintas experiências que possuíam,
usando seus próprios recursos pessoais. Percebi que eles se mostravam receptivos

a iniciativas de formação docente e de reflexão sobre suas práticas, queriam ser
escutados, mostravam vontade de dialogar e de aprimorar-se profissionalmente.
É importante destacar que os jovens professores iniciantes necessitam de tempo
e oportunidades significativas para sua aprendizagem da docência. A formação
docente não deve ocorrer exclusivamente pela prática de ensino. A docência possui
conhecimentos próprios. Portanto, para não reproduzir práticas deficientes e
equivocadas, é necessário que a universidade assuma a responsabilidade de formar
os seus professores, de proporcionar-lhes condições adequadas para seu
desenvolvimento profissional docente.
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Resumo
O presente artigo refere-se ao Trabalho Final de Especialização em Gestão Educacional da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), gerado pelo interesse em torno da investigação e
identificação sobre as memórias emergentes da trajetória inicial acadêmica e, da formação continuada
que foram significativas a minha constituição docente. Tal trabalho tem como objetivo geral refletir sobre
as memórias emergentes da trajetória inicial acadêmica e da formação continuada que foram
significativas a minha constituição docente. Os desdobramentos desta intenção, de forma específica
são: rememorar os significados da trajetória pessoal e, profissional bem como a influência na
constituição docente ao longo da formação inicial no curso de pedagogia; compreender as contribuições
dos saberes disciplinares do curso de especialização em gestão educacional da UFSM para a formação
docente; estudar as possibilidades teórico-metodológicas que tratam das reflexões (auto)biográficas.
Para tanto, o caminho metodológico apresenta abordagem qualitativa, de cunho bibliográfico aliado ao
método de história oral na categoria (auto)biográfica de onde emergem as memórias que tangenciam
a investigação. Sendo que face aos resultados obtidos neste estudo, é possível argumentar
favoravelmente em relação aos processos formativos que contemplam a reflexão e autodescoberta que
permitiram um encontro com os conhecimentos pessoais, profissionais e acadêmicos constituídos ao
longo da trajetória inicial acadêmica e da formação continuada que significaram na minha constituição
docente.
Palavras-chave: Memórias Significativas. Trajetória Acadêmica. Formação Continuada.

INTRODUÇÃO
O presente estudo configura-se como um artigo sobre o trabalho final de
conclusão do curso de Especialização em Gestão Educacional da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM) no segundo semestre de 2014. Trata-se, nesta
investigação, da continuação dos meus estudos investigativos o qual teve início com
a elaboração do trabalho final de graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário
Franciscano (UNIFRA) no segundo semestre de 2012 com o título “Andarilhando pela
própria história”: descobertas autobiográficas sobre a trajetória de vida que tornaram
significativa a atuação pedagógica.
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Neste sentido a pesquisa realizada no trabalho de graduação tratou de
apresentar uma rememorização sobre as dificuldades, superações e mudanças que
tive que enfrentar para alcançar o objetivo principal que era terminar a graduação.
Sendo que ao final do trabalho surgiu o interesse pela continuidade desta
andarilhagem como um caminho a seguir.
E, com a ideia latente de continuar a “andarilhar” na escrita com o método de
história oral na categoria (auto) biográfica, surge como possibilidade de problema de
pesquisa para este artigo: de que forma as memórias emergentes da trajetória inicial
acadêmica e, da formação continuada foram significativas à minha constituição
docente.
Para isso, a temática imersa nessa problemática apresenta possibilidades de
reconhecimento acerca dos processos formativos nos quais estive submersa ao longo
da trajetória. Período que compreende desde a entrada na Graduação em Pedagogia
até a Especialização em Gestão Educacional, bem como a (res)significação destas
vivências através das memórias e reflexões sobre os fatos que marcaram minha vida
e acarretaram minha inserção em um processo de autodescoberta, verificados pelas
mudanças pessoais e profissionais pensadas à luz de referenciais teóricos.
Neste interim o objetivo geral, trata de refletir sobre as memórias emergentes da
trajetória inicial acadêmica e da formação continuada que foram significativas a minha
constituição docente. De forma específica, busco rememorar os significados da
trajetória pessoal e profissional e, sua influência na constituição docente ao longo da
formação inicial no curso de Pedagogia; compreender as contribuições dos saberes
disciplinares do curso de Especialização em Gestão Educacional da UFSM para a
formação docente; estudar as possibilidades teórico-metodológicas que tratam das
reflexões(auto)biográficas.
O caminho metodológico apresenta abordagem qualitativa, de cunho
bibliográfico aliado ao método de história oral na categoria (auto)biográfica de onde
emergem as memórias que tangenciam a investigação. Sendo que aos resultados
obtidos neste estudo, é possível argumentar favoravelmente em relação aos
processos formativos que contemplam a reflexão e autodescoberta que permitiram
um encontro com os conhecimentos pessoais, profissionais e acadêmicos

constituídos ao longo da trajetória inicial acadêmica e da formação continuada que
significaram na minha constituição docente.
“AVENTURA

(AUTO)BIOGRÁFICA”:

AS

POSSIBILIDADES

TEÓRICO-

METODOLÓGICAS PARA INVESTIGAÇÃO DA HISTÓRIA FORMATIVA.
Para realizar a investigação emergente do tema deste artigo optou-se por uma
pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, aliada à metodologia de história oral na
categoria (auto) biográfica. Nesse sentido, justifica-se o caminho metodológico, pois
ele vivifica pela narração, que propicia a reflexão fundamentada e qualitativa, sendo
esta um reflexo da própria trajetória, possibilitando assim, a compreensão do ser
através das experiências que se constituíram no decorrer do processo de formação
pedagógica, profissional e continuada.
De acordo com Silva e Menezes (2001, p. 20), a abordagem qualitativa
(...) considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito,
isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do
sujeito que não podem ser traduzido em números. A interpretação do
fenômeno e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa
qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente
natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumentochave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados
indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de
abordagem.

Além dos aspectos qualitativos inerentes à pesquisa, a abordagem também
contemplará o cunho bibliográfico, como afirma Salvador (1987, apud ARAÚJO, 2003,
p.29), que é a “[...] utilização de fontes ou documentos escritos originais ou primários”.
Assim, utilizei de livros e artigos para fundamentar, argumentar e problematizar as
ideias emergentes ao longo deste estudo.
As narrativas (auto) biográficas presente neste trabalho apresenta as
experiências que permearam meu caminho universitário desde a entrada no curso de
graduação em Pedagogia em uma faculdade particular ate a busca pela formação
continuada em um curso de especialização em Gestão Educacional em uma
universidade pública. Das memórias presentes, emergem novos aprendizados
acadêmicos que, ao serem rememorados, são (res)significados, passando de
referencias teóricos a saberes. De acordo com Josso (2004, p.44),

Assim como a história de vida dos povos pode ser reescrita com a felicidade
e as desgraças que conhecemos, a história de nossa formação e a
compreensão dos nossos processos de formação e de conhecimento podem
ser transformadas e enriquecidas por meio de uma leitura original.

Portanto, as memórias têm grande importância para a constituição pessoal e
profissional do pedagogo porque, ao contar minha trajetória acadêmica e pessoal, fiz
uma busca do passado, refleti, rememorei onde começou, como se organizou, como
se constituiu, como é e poderá ser. Assim, pude compreender os elementos
educativos emergentes que se constituíram na minha trajetória ao longo da vida e se
delineiam, hoje, na minha atuação pedagógica que influenciaram a busca pela
formação continuada em curso de Especialização em Gestão Educacional.
“UM ENCONTRO COM A DOCÊNCIA”: AS SIGNIFICAÇÕES DA TRAJETÓRIA
PESSOAL E PROFISSIONAL ALIADA À TRAJETÓRIA ACADÊMICA NO CURSO
DE PEDAGOGIA
Iniciei a graduação em Pedagogia no Centro Universitário Franciscano (UNIFRA)
no segundo semestre de 2007, e ao longo do curso os mestres ensinavam como era
importante a formação acadêmica em que a figura daquele professor tradicional,
autoritário, reprodutor de conhecimento não existia mais. Alguns deles, porém,
demonstravam o contrário do que diziam, já que me ensinavam a ser uma educadora
mediadora nos processos de ensino, aprendizagem e na construção de cidadania nos
alunos. Como salienta Pimenta (2000, p. 22),
Professores têm um grande trabalho a realizar com as crianças e os jovens,
que é proceder à mediação entre a sociedade da informação e os alunos, no
sentido de possibilitar-lhes pelo desenvolvimento da reflexão adquirirem a
sabedoria necessária à permanente construção do humano.

Pelos professores comprometidos e reflexivos era instigada a participar, falar,
dar opinião e, então, fui me constituindo enquanto educadora e descobrindo que tipo
gostaria de ser. Uma das disciplinas mais importantes e significativas em minha
trajetória acadêmica foi a de Gestão Educacional. Com o aprendizado adquirido nesta
disciplina aguçou e despertou a curiosidade de continuar meus estudos e entender
um pouco mais sobre Gestão. Corroboro com Luck (2006, p.51) quando nos traz a
ideia geral de Gestão educacional.
Gestão educacional abrange, portanto, a articulação dinâmica do conjunto de
atuações como prática social que ocorre em uma unidade ou conjunto de
unidades de trabalho, que passa a ser o enfoque orientador da ação

organizadora e orientadora do ensino, tanto em âmbito macro (sistema) como
micro (escola) e na interação de ambos.

Nesta disciplina, lembro-me de um trabalho significativo de pesquisa, em que a
turma foi dividida em grupos e cada grupo escolhia uma escola, e pesquisava como
era administrado os recursos financeiros advindos dos programas de governo. Assim,
tivemos contato com a realidade da escola escolhida, oportunidade de conversar com
alguém responsável e observar de fato se a escola estava sabendo administrar esses
recursos que recebia. E entender através dos exemplos trazidos pelos colegas como
algumas escolas, ainda não conseguiam administrar esses recursos.
Ao longo dos cinco anos de graduação, meus pais não tinham condições de me
auxiliar financeiramente, fato este que me levou a objetivar de forma clara o alcance
da independência financeira. Dependia de mim transformar este sonho em realidade,
portanto meu emprego era a única fonte de custeio da minha vida. Meus estudos eram
realizados no horário da meia-noite às seis horas da manhã já que era o único tempo
do dia sem atividades.
Mesmo com pouco tempo que tinha para estudar construí e apresentei vários
artigos sob a forma oral e de pôster; participei de mostra de materiais, grupo de teatro
que fez apresentações dentro e fora da faculdade. Orientada por uma professora,
apresentei no Fórum dos Estágios o Estágio II, ambientado em espaços sociais.
Enfim, empenhei-me o máximo, e minha carga horária de 561 horas de atividades
curriculares complementares, obrigatórias para conclusão do curso, totalizaram 955
horas.
Refletindo, hoje sinto-me orgulhosa por rever, através dessas memórias, a
trajetória que esteve permeada por rotinas profissionais desgastantes e que, mesmo
assim, propiciaram o enfrentamento do desafio de estar presente nas aulas no período
noturno. Foi neste sentido, que busquei a formação continuada através do curso de
especialização em Gestão Educacional da UFSM.
“PLANEJANDO A GESTÃO DA ANDARILHAGEM”: AS CONTRIBUIÇÕES DOS
SABERES DISCIPLINARES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO
EDUCACIONAL UFSM PARA A FORMAÇÃO DOCENTE.
Logo após o término da faculdade, em meados de 2012 a vontade de continuar
estudando mais sobre educação, levou-me a buscar a formação continuada. Nas
palavras de Azambuja (2006, p. 02), formação continuada “pode ser considerada

como um meio de melhoramento não só das relações de trabalho, mas também do
próprio trabalho onde se permite a produção, a busca e troca de saberes diferenciados
aos habitualmente instituídos”. Sendo assim, além do desenvolvimento da qualidade
da formação docente, é importante também a qualificação das práticas, através dos
novos saberes que são construídos.
Motivada pelo pensamento da qualificação profissional, em outubro de 2012
abriu o processo seletivo de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM) para curso de especialização em Gestão Educacional. Participei do processo
seletivo em que avaliava-se: projeto, análise de currículo e entrevista. Passei pelas
etapas e entrei no curso de especialização que teve início em abril de 2013.
Rememoro a felicidade, sensação e as expectativas que eu vislumbrava para esta
nova experiência. Sendo que a maior delas era a qualidade de ensino que esperava
de uma universidade federal.
Em tratando-se de qualidade um exemplo disso foram as vivências nas
disciplinas de políticas públicas e gestão educacional, sendo que esta exigiu muitas
leituras e organização de trabalhos densos.
“DO MACRO PARA O MICRO”: A INFLUÊNCIA DOS ORGANISMOS
INTERNACIONAIS NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NACIONAIS
Para entender melhor como os organismos internacionais influenciam as
políticas educacionais, precisamos contextualizar a globalização, pois está
intimamente ligada a educação da contemporaneidade. Isso surge a partir do
momento em que o modelo atual de mercado sofre uma crise mundial do capitalismo,
assim Maués (2003, p. 134) contribui para essa ideia, quando afirma que:
Crise essa representada, sobretudo, pela incapacidade de o modelo
taylorista/fordista dar conta das exigências de produção e consumo do
mercado, modificadas em função tanto das inovações ideológicas quanto da
dificuldade do Estado de Bem-Estar continuar financiando o setor privado e
desenvolvendo políticas sociais de reprodução da força de trabalho.

A educação passa assim a se organizar de acordo com o modelo de produção
vigente uma forma de “assegurar os objetivos de um capitalismo avançado” Maués
(2003, p.132).

Dessa forma, os organismos internacionais patrocinaram a

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em março de 1990, em
Jomtien na Tailândia, configurando-se como um marco das reformas educacionais.

Essa conferência teve como objetivo principal garantir “educação básica de qualidade”
a todos os cidadãos, (TORRES, 2001).
Após dez anos da conferência foi realizada uma avaliação durante o Fórum
Mundial de Educação de Dakar, em Senegal em 2000, a qual verificou que “as metas
de satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de crianças, jovens e adultos,
erradicar o analfabetismo e universalizar o acesso à escola na infância” (Dakar, 2000,
p.5), foram parcialmente atingidas, então foram reelaboradas novas metas e
estratégias, por meio do Marco de Ação de Dakar: Educação para Todos: atingindo
nossos compromissos coletivos, aonde se comprometeram em alcançar até 2015 os
seguintes objetivos:
I. Expandir e melhorar o cuidado e a educação da criança pequena,
especialmente das mais vulneráveis e em maior desvantagem; II. Assegurar
que todas crianças, com ênfase especial nas meninas e nas crianças em
circunstancias difíceis e pertencentes a minorias étnicas, tenham acesso à
educação primária, obrigatória, gratuita e de boa qualidade até o ano de 2015;
III. Assegurar que as necessidades básicas de aprendizagem de todos os
jovens e adultos sejam atendidas pelo acesso equitativo à aprendizagem
apropriada e às habilidades para a vida; IV. Alcançar uma melhoria de 50%
nos níveis de alfabetização de adultos até 2015, especialmente para as
mulheres, e acesso equitativo à educação básica e continuada para todos os
adultos; V. Eliminar disparidades de gênero na educação primária e
secundária te 2005 e alcançar a igualdade de gênero na educação até 2015,
com enfoque na garantia do acesso e ao desempenho pleno e equitativo de
meninas na educação básica de boa qualidade; VI. Melhorar todos os
aspectos da qualidade da educação e assegurar excelência para todos, de
forma a garantir a todos resultados reconhecidos e mensuráveis,
especialmente na alfabetização, na aquisição de conhecimentos
matemáticos e habilidades essenciais á vida. (DAKAR, 2000, p. 8,9)

Estas declarações internacionais foram incorporadas pelos governos, por meio
de políticas, projetos e programas seguindo a tendência mundial. De acordo com
Maués, (2003, p.10) “A lógica dessas políticas tem sido institucionalização das
determinações de organismos internacionais que veem na Educação um dos meios
para a adequação social às novas configurações do desenvolvimento do capital”.
Estes documentos internacionais tornaram-se referência na formulação das políticas
públicas educacionais.
Portanto, a educação é vista como um projeto econômico social, político e
ideológico, que visa desenvolver economicamente os países subdesenvolvidos, de
acordo com modelo de mercado capitalista, a fim de amenizar a pobreza mundial. Ou
seja, é necessário cumprir as exigências dos organismos internacionais como o Banco

Mundial para receber empréstimos financeiros, que os países deveriam investir,
prioritariamente, na educação básica, pois considerava a educação uma das
responsáveis pelo desenvolvimento dos países.
O Plano Decenal de Educação para Todos representou um marco na
sistematização das intenções para educação, pois o planejamento educacional se
intensificou com a sua elaboração tendo como objetivo de cumprir o compromisso
firmado na Conferência Mundial de Educação para Todos.
Este objetivo foi incorporado pelo MEC no Plano Nacional de Educação (Lei n.
10.172, de 9/1/2001), o qual estabeleceu as diretrizes para a gestão e financiamento
da educação, assim como o estabelecimento de metas para cada nível e modalidade
de ensino para os próximos dez anos.
O Plano de Desenvolvimento da Educação: Razões, Princípios e Programas
(PDE) aprovado em 2007 foi apresentado como um “plano executivo, como conjunto
de programas que visam dar consequência às metas quantitativas estabelecidas
naquele diploma legal” (PDE 2007, p. 7), dessa forma, o PDE consiste nas ações a
serem realizadas para alcançar as metas de qualidade da Declaração Mundial sobre
Educação para Todos.
Para isso foi criado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB
como indicador de qualidade para a Educação Básica, com o objetivo de verificar o
cumprimento das metas nacionais e internacionais da “melhoria da qualidade da
educação”. As estratégias usadas para atingir maiores índices do IDEB são várias,
podemos visualizá-las em forma de programas que oferecem melhor condições de
merenda escolar, transporte, infraestrutura, materiais didáticos entre outros.
As questões propostas neste estudo sobre os acordos internacionais e nacionais
tiveram como objetivo refletir sobre como o sistema ordena as políticas, descritas
anteriormente, e as implementa em nosso contexto educacional brasileiro. Neste
sentido, entendo a importância de pensar sobre como as políticas nacionais,
decorrentes das internacionais, influenciam as realidades municipais. E para tanto, no
próximo subcapítulo reflito sobre os saberes que construí em relação ao Programa
Mais Educação.
HÁ EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS NACIONAIS NA ESCOLA? O PROGRAMA DE
GOVERNO MAIS EDUCAÇÃO

Ainda na disciplina de políticas públicas e gestão educacional fui desafiada a
pesquisar sobre um programa de governo que estivesse sendo implementado numa
escola municipal na cidade de Santa Maria RS. Então ao final do semestre apresentei
a minha pesquisa que tratava sobre do programa do MEC (Ministério da Educação e
Cultura)-Mais Educação. Segundo o MEC:
O programa visa fomentar atividades para melhorar o ambiente escolar, tendo
como base estudos desenvolvidos pelo Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF), utilizando os resultados da Prova Brasil de 2005. Nesses
estudos destacou-se o uso do “Índice de Efeito Escola – IEE”, indicador do
impacto que a escola pode ter na vida e no aprendizado do estudante,
cruzando-se informações socioeconômicas do município no qual a escola
está localizada. Por esse motivo a área de atuação do programa foi
demarcada inicialmente para atender, escolas que apresentam baixo Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), situadas em capitais e
regiões metropolitanas” (BRASIL, 2007, s/p).

Neste sentido, o Programa Mais Educação trata-se da construção de uma ação
intersetorial entre as políticas públicas educacionais e sociais, contribuindo, desse
modo, tanto para a diminuição das desigualdades educacionais, quanto para a
valorização da diversidade cultural brasileira.
Na pesquisa realizada contemplei uma Escola Municipal de Ensino
Fundamental, situada na Zona Sul na cidade de Santa Maria – RS no primeiro
semestre de 2013. A escola na época possuía o total de 244 alunos, 20 professores
com formação em licenciatura plena; especialização e mestrado e 3 funcionárias.
O programa contemplava o atendimento de 120 crianças partícipes das oficinas
de jornal, judô, desenho, informática, matemática e dança. Os alunos participavam do
turno inverso, sendo que do 6º ao 9º ano nas oficinas no turno da manhã e, do 2º ao
5º ano das oficinas no turno da tarde. Sendo assim, as atividades eram desenvolvidas
por monitores, acadêmicos de cursos de graduação, licenciatura plena, da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Cada monitor recebia do programa de
governo, uma bolsa no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a escola também
recebia recursos do governo para manter o programa, sendo que os valores não foram
divulgados.
Depois de ter acesso a todas as oficinas e perceber que tudo funcionava da
melhor maneira possível, tinha infraestrutura adequada para a realização das oficinas,
com ampla sala de informática com computadores novos, materiais para Judô,
vestuário para a dança e salas para as oficinas de jornal e matemática era o momento

de ver se Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola constava tudo o que estava
sendo feito. Para minha surpresa: “- sim!” Enfatizava a importância do Programa Mais
Educação, sendo este uma complementação do currículo escolar.
No final, após a pesquisa realizada fiquei satisfeita com o resultado positivo do
Programa Mais educação. Penso que para este ter tido sucesso houve a gestão
comprometida, engajada que prioriza empenho, organização e qualidade. A
capacidade e compromisso para administrar programas, projetos e, verbas advindas
do governo são fundamentais. Só que para isso entendo ser necessária a
compreensão atenta sobre gestão e administração educacional.
AS DIFERENÇAS ENTRE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL.
Antes de entrar no curso de Especialização Gestão Educacional pensava que o
papel do gestor era atuar na direção e vice-direção de uma escola. Porém, no decorrer
do curso foi visto que a gestão contempla os segmentos constituintes da prática
educacional. Sendo a escola um conjunto de dimensões a serem refletidas não só
pelo diretor e vice, mas por todo o grupo de sujeitos educativos envolvidos na escola.
Partindo, deste conceito de responsabilidade grupal torna-se fundamental, uma
formação docente onde sejam articulados conhecimentos teóricos e, práticos que
preparem os professores para assumir os processos gestores próprios da atuação
docente. Corroboro com as ideias de Luck (2006, p.35-36);
Gestão educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema
de ensino como um todo e de coordenação das escolas em específico,
afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas, para
implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos das
escolas, compromissado com os princípios de democracia e com métodos
que organizem e criem condições para um ambiente educacional autônomo
(soluções próprias, no âmbito de suas competências) de participação e
compartilhamento (tomada conjunta de decisões e efetivação de resultados),
autocontrole (acompanhamento e avaliação com retorno de informações)
transparência (demonstração pública de seus processos e resultados).

Em seus argumentos a autora analisa a administração e gestão mediante as
características e formas de atuação em duas dimensões a de organização e,
influência sobre o trabalho educacional de qualidade. A gestão educacional não
elimina a administração educacional apenas supera dando uma nova acepção mais
significativa e de caráter transformador, nesta perspectiva, Luck (2006, p. 57-58) nos
dá o entendimento de administração,

[...] vista como um processo racional, linear e fragmentado de organização e
de influência estabelecida de cima para baixo e, de fora para dentro das
unidades de ação, bem como do emprego de pessoas e de recursos, de
forma mecanicista, e utilitarista, para que os objetivos institucionais sejam
realizados. O ato de administrar corresponderia a comandar e controlar,
mediante uma visão objetiva de quem atua sobre a realidade, de maneira
distanciada e objetiva [...] (LUCK, 2006, p. 57 – 58).

A administração é vista de maneira fragmentada, distanciada e objetiva onde o
participante da instituição não opina apenas obedece a normas e regras
estabelecidas. Então será que administração e gestão educacional são conceitos
iguais?
A relação entre administração e gestão é que ambas estão certas e são úteis na
perspectiva apropriada, reconhecendo que dessa dinâmica e da sua resolução
equilibrada, depende a qualidade de ensino, evidenciando o reconhecimento da
importância da segunda dimensão como extremamente importante para o atual
contexto de educação e a necessidade de superar rapidamente as limitações da
primeira quando consideradas como valor em si mesma.
Portanto, Isso me fez refletir sobre o fato de que as pessoas que fazem parte de
um sistema educacional podem se envolver com o todo do processo educativo,
atuando como gestores na medida em que atuam como cidadãos: da sala de aula à
tomada de decisões em conjunto, planejamento, bem como na construção do projeto
político pedagógico. O pensamento cidadão é impregnado na buscar de soluções e
resoluções de problemas e, não apenas na crítica em relação aos erros cometidos
pelos líderes. Penso que se todos os envolvidos no sistema educacional
conseguissem se enxergar como corresponsáveis atuariam como gestores em seus
espaços de atuação, talvez esta seja uma possibilidade de mudança.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo teve como investigação as memórias emergentes da trajetória
inicial acadêmica e, da formação continuada focando no significado destas vivências
para minha constituição docente. Para tanto tratei de investigar os temas: as
possibilidades teórico-metodológicas para investigação da história formativa; as
significações da trajetória pessoal e profissional aliada à trajetória acadêmica no curso
de pedagogia; as contribuições dos saberes disciplinares do curso de especialização
em Gestão Educacional (UFSM) para a formação docente. Sendo que em relação ao
último tema descrevi estudos a respeito: da influência dos organismos internacionais

nas políticas educacionais nacionais; Programa Mais Educação; Administração e
Gestão educacional.
Em relação ao caminho metodológico, abordado no primeiro capítulo e intitulado:
“aventura auto(biográfica)” as possibilidades teórico metodológicas para investigação
da história formativa; percebi que as memórias têm grande importância para a
constituição pessoal e profissional do pedagogo porque, ao contar minha história
acadêmica e pessoal, fiz uma busca do passado, refleti, rememorei onde começou
minha trajetória, como se organizou, como se constituiu.
Assim, pude compreender as memórias emergentes da trajetória inicial
acadêmica e, da formação continuada focando no significado destas vivências para
minha constituição docente. Memórias estas que se constituíram na minha trajetória
ao longo da vida e se delineiam, hoje, na minha atuação pedagógica que influenciaram
a busca pela formação continuada em curso de Especialização em Gestão
Educacional.
Em relação as significações da trajetória pessoal e profissional aliada à trajetória
acadêmica no curso de pedagogia percebi que foram as memórias significativas
apreendidas ao longo da graduação que me levaram a buscar a formação continuada.
Tais percepções ao longo do curso de Pedagogia reportam-me ao fato de que alguns
professores ensinavam a importância da educação como mediação dos processos de
ensino e aprendizagem, construção da cidadania nos alunos, constituição da
identidade do profissional educador, estimulação do senso crítico, reflexivo e inovador,
porém falavam teoricamente, já que suas práticas eram permeadas de atitudes
tradicionais e autoritárias. Este fato fez com que refletisse
Em relação a “planejando a gestão da andarilhagem”: as contribuições dos
saberes disciplinares do curso de especialização em gestão educacional UFSM para
a formação docente; percebi que a entrada no curso me possibilitou novos
aprendizados e descobertas como foi na disciplina de políticas públicas e gestão
educacional que ao realizar o estudo sobre a influência dos organismos internacionais
nas políticas públicas educacionais percebi que os acordos mundiais são feitos
conforme a lógica capitalista de mercado, visando resultados massificadores, não
levando em consideração as peculiaridades dos países.

A educação brasileira também segue essa lógica, pois participou dos acordos
mundiais e depende do financiamento dos organismos internacionais para a
implementação das metas a serem atingidas. Pensando assim, existiria solução para
a educação não seguir a lógica capitalista? Quais alternativas podem ser realizadas
para que realmente ocorra uma educação de qualidade? Qual o poder que temos para
mudar a concepção econômica da educação e fazer a educação que realmente
acreditamos?
Ao realizar a avaliação do Programa Mais Educação, percebi aspectos positivos
no andamento do mesmo, dentro eles: a construção de novos conhecimentos através
das oficinas de Jornal, Matemática, Artes, Informática, Judô, Dança (Balett, e Hip
Hop), interação entre alunos, professores e turmas; novas amizades e maior
comprometimento, dedicação e responsabilidade dos alunos.
Sobre as diferenças entre Administração e Gestão Educacional; Entendi que a
relação entre administração e gestão é que ambas estão certas e são úteis na
perspectiva apropriada, reconhecendo que dessa dinâmica e da sua resolução
equilibrada, depende a qualidade de ensino, evidenciando o reconhecimento da
importância da segunda dimensão como extremamente importante para o atual
contexto de educação e a necessidade de superar rapidamente as limitações da
primeira quando consideradas como valor em si mesma.
Portanto, isso me fez refletir sobre o fato de que as pessoas que fazem parte de
um sistema educacional podem se envolver com o todo do processo educativo,
atuando como gestores na medida em que atuam como cidadãos: da sala de aula à
tomada de decisões em conjunto, planejamento, bem como na construção do projeto
político pedagógico. O pensamento cidadão é impregnado a buscar soluções e
resoluções de problemas e, não apenas na crítica em relação aos erros cometidos
pelos líderes. Penso que se todos os envolvidos no sistema educacional
conseguissem se enxergar como corresponsáveis atuariam como gestores em seus
espaços de atuação, talvez esta seja uma possibilidade de mudança.
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MAL-ESTAR DOCENTE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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RESUMO
Diversos fatores tem conduzido ao surgimento do mal-estar docente dentro dos espaços escolares.
Vários autores: Aguiar, 2008; Codo, 2006; Dejours, 2009; Carlotto, 2002; Esteve, 1999; Pacheco, 1998
entre outros, vêm estudando o tema que tem sido amplamente discutido na área educacional,
caracterizado como os efeitos negativos que afetam a personalidade do professor como resultado das
condições psicológicas em que exerce a docência, apontando dessa forma, a relevância do estudo,
visto sua incidência cada vez maior dentro dos contextos educacionais. Este trabalho procurou
responder o problema norteador: “Como se estruturaram as pesquisas sobre mal-estar docente nos
últimos 5 anos no Brasil?”. Para isso, o objetivo do trabalho foi analisar a produção científica brasileira
sobre o mal-estar docente no Brasil dos últimos anos. Para tanto, utilizou-se como metodologia a busca
bibliográfica nas bases de dados eletrônicos da CAPES. Os descritores utilizados foram: mal-estar
docente, adoecimento/saúde dos professores, síndrome de burnout e estresse docente. Foram
selecionados 20 artigos observando os critérios de inclusão/exclusão: ter sido desenvolvido em escolas
públicas, na educação básica, e publicados em revistas brasileiras, para, em seguida, proceder a
análise qualitativa. Desses artigos, a maioria representava resultados de pesquisas desenvolvidas em
escolas públicas, tanto municipal, quanto estadual, de variados estados brasileiros e em menor número,
artigos de revisão bibliográfica. Estas pesquisas se caracterizam em sua maioria por ter enfoque
quantitativo e em menor número, de cunho qualitativo. Os aspectos destacados que indicaram a
existência de mal-estar docente foram: exaustão emocional, despersonalização, elevados níveis de
estresse, esgotamento, fadiga no trabalho, baixa realização profissional dentre outros. Conclui-se que
o mal-estar docente é um problema recorrente no espaço escolar e que afeta cada vez mais docentes,
sendo necessário mudanças na educação, principalmente, no âmbito da escola pública e ações
conjuntas para o fortalecimento da profissão, da pessoa do professor e de suas condições de trabalho,
de formação e de valorização social. Sugere-se também a continuidade de estudos enfocando a
temática a fim de ampliar os conhecimentos na área, favorecendo a busca por possíveis alternativas
para o mal-estar docente.
Palavras-chaves: Mal-estar docente. Produção científica. Trabalho docente. Espaço escolar.

INTRODUÇÃO
Refletir e falar sobre mal-estar docente é de certa forma oferecer um novo olhar
sobre a pessoa do professor, que não é apenas um profissional da educação, que
investe seu conhecimento, seu tempo à tarefa de educar outros seres humanos.
Conforme Esteve (1987), o termo ‘mal-estar docente’ é um conceito utilizado
quando se pretende descrever os efeitos permanentes e negativos que afetam a
personalidade do professor como resultado das condições psicológicas e sociais em
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que exerce a docência. Conceitua-se o mal-estar docente como sendo os
comportamentos que expressam insatisfação profissional, elevado nível de estresse,
absentismo, falta de empenho em relação à profissão e desejo de abandonar a
carreira profissional, podendo, em algumas situações, resultar em estados de
depressão.
Este trabalho procurou responder o problema norteador: “Como se estruturaram
as pesquisas sobre mal-estar docente nos últimos 5 anos no Brasil?”. Para isso, os
objetivos da pesquisa foram:
- Identificar quais os contextos em que se deram as pesquisas;
- Fazer levantamento dos tipos de pesquisas desenvolvidas;
- Indicar quais os principais instrumentos utilizados para realização das
pesquisas sobre mal-estar docente ou burnout;
- Delinear os objetivos das pesquisas analisadas;
- Identificar os principais condicionantes para o surgimento do mal-estar docente;
- Analisar as características do mal-estar docente;
Neste sentido, consideramos relevante investigar a problemática do mal-estar
docente, reunindo informações que possam contribuir no aprofundamento sobre o
mesmo, possibilitando um olhar mais real na direção da Educação, almejando, assim,
buscar alternativas para minimizar o problema do mal-estar docente.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao falar em mal-estar é relevante mencionar que este não se restringe apenas à
docência, mas a uma certa crise da contemporaneidade, descrita por Bauman (1998),
como a substituição da liberdade individual pela segurança, numa lógica de civilização
que prima pela ordem, a qual, a princípio, minimizaria o mal-estar. No entanto, o que
resulta dessa segurança na sociedade contemporânea é ainda mais mal-estar.
(...) Os mal-estares da modernidade provinham de uma espécie de segurança
que tolerava uma liberdade pequena demais na busca da felicidade
individual. Os mal-estares da pós-modernidade provêm de uma liberdade de
procura de prazer que tolera uma segurança individual pequena demais.
(BAUMAN, 1998, p.10)

Dessa forma, concordamos com o autor ao referendar que o desejo pela
liberdade acompanha a velocidade das mudanças, sejam elas culturais, econômicas,
sociais; e ao contrário da segurança desejada pela ordem, acaba levando os

indivíduos ao mal-estar, independente da sua condição social, cultural e afeta a todos
os indivíduos e profissionais.
De acordo com Dejours (2008), o trabalho é tudo aquilo que implica o ato de
trabalhar: gestos, saber-fazer, engajamento com o corpo, mobilização da inteligência
e da criatividade, capacidade de refletir, de interpretar, de sentir e de reagir às
situações. Sendo assim, pode-se dizer que é uma atividade complexa que pressupõe
uma diversidade de competências específicas em cada contexto, no caso deste
estudo, o contexto educacional, em que o mal-estar docente se estabelece entre os
profissionais da educação.
No que se refere à discussão que envolve a escola é relevante destacar que ela
faz parte de uma sociedade em conflito, sendo reflexo dela, que perpetua muitas
vezes suas incoerências, seus desacordos e também seus desafios; começando pela
sua função social de propagar e refletir sobre a cultura acumulada pela humanidade;
contexto que é repleto de diferenças, de conflitos, de imposições e também
negociações.
A escola é o local de trabalho mais frequente do professor e também instrumento
de controle social, uma vez que reproduz a ordem social vigente, tendo o currículo
como um dos meios mais eficazes para tal. Por isso, é necessário pensar como a
escola se constitui e como as relações de poder dentro dela são perpetuadas através
das práticas desenvolvidas neste espaço.
Sendo assim, é importante refletir sobre como a escola pode gerar mal-estar ou
abrir possibilidades para sua superação dentro dos contextos escolares.
MAL-ESTAR DOCENTE: FENÔMENO DA CONTEMPORANEIDADE
As mudanças pelas quais nos deparamos atualmente revelam que o mundo
contemporâneo já não está mais estabelecido entre fronteiras fixas, rígidas; elas foram
substituídas por variadas possibilidades, com maior flexibilidade e mobilidade.

Os

padrões anteriormente aceitos como verdade absoluta, agora são questionados,
remodelados,

reinventados, muitas vezes tornando-se

conflitantes,

levando

inevitavelmente ao mal-estar, pois rompe com a zona de conforto em que a sociedade
se sentia segura.

Desta forma, Bauman(1998), destaca elementos dessa nova era como: a
individualidade, consumo e as relações com o desejo de liberdade e com a felicidade,
indicando o surgimento do mal- estar advindos de tantas transformações e mudanças,
que a partir das quais se faz necessário adotar uma responsabilidade individual, visto
as novas configurações que estão sendo estabelecidas.
Diante disso, destacamos dentro do contexto educacional, a problemática do
mal-estar docente, que é facilmente percebida, mas nem sempre é discutida, nem
pensada com objetivo de buscar alternativas para sua superação. Normalmente o
professor não é olhado para além de sua função de ensinar dentro do contexto
escolar. Mas o que é mal-estar docente? Como se caracteriza? Como afeta o
professor? Como essas tramas enredam o professor? Que estratégias ou dispositivos
podem ser traçados para sua superação?
Esse processo de adoecimento do professor e suas manifestações torna-se
cada vez mais evidente no âmbito escolar. Por isso, vários autores como Aguiar, 2008;
Codo, 2006; Dejours, 2009; Carlotto, 2002; Esteve, 1999; Pacheco, 1998 entre outros,
vêm estudando o tema.
Segundo Esteve (1999), a combinação de alguns fatores como: condições
subjetivas do educador, excesso de trabalho, condições oferecidas pela escola,
interferência dos pais na prática pedagógica, estilo de gestão, dentre outros, acabam
gerando angústia, frustração, estresse e, consequentemente, adoecendo o professor.
É evidente que são muitos os fatores que corroboram para que o mal-estar esteja
presente nos contextos escolares, já sendo considerado uma marca da profissão na
contemporaneidade.
Da mesma forma, a concepção de que as condições de saúde estariam
garantidas num local de trabalho ideal não se confirma, isso porque numa perspectiva
de conquista permanente, os nossos desejos, na medida em que as situações
mudam, vão necessariamente se reconfigurando, demandando mobilização por novas
melhorias, o que faz com que sejam substituídos por outros a medida que alcançamos
os anteriores.
ESCOLA: LUGAR DE MAL-ESTAR?

Participar de espaços coletivos é inerente ao ser humano e a escola, nesse
sentido, se faz presente como espaço privilegiado de relações e que traz no bojo da
sua especificidade, a formalização dos conhecimentos construídos pela humanidade.
Dessa forma, a escola é uma instituição social com objetivos e metas
determinadas, que emprega e reelabora os conhecimentos socialmente produzidos,
com o intuito de promover a aprendizagem e o desenvolvimento do ser humano e traz
consigo muitos desafios. O cotidiano desse espaço está permeado de diferenças, as
quais merecem um olhar profundo e promovedor de reconhecimento daqueles que
estão nesses locais onde a educação circula.
Assim, a escola e tudo o que ela envolve se revela como um “contexto de lutas
e conflitos e um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão e
não uma condição adquirida” (Nóvoa, 1992, p.16) o que pode significar o
estabelecimento de situações limites que levem o professor ao chamado mal-estar
docente.
Dentro deste contexto, os professores, responsáveis por gerir esse espaço
através do seu trabalho, estão imersos numa trama de relações, onde o sentimento
de desvalorização que assola a classe docente ecoa na escola em formato de malestar generalizado. Além disso, é neste lugar que se originam e se movimentam os
dramas pessoais de cada professor, sujeitos que não se veem reconhecidos e nem
valorizados como profissionais e se sentem impelidos ao exercício de uma função
sem o mínimo necessário para que obtenha sucesso ou prazer.
Codo (2006), afirma que os educadores estão experimentando uma crise de
identidade. De forma mais ou menos direta, o conjunto de fatores que ingressam na
configuração dessa crise apontam a um questionamento do saber e saber-fazer dos
educadores, da sua competência para lidar com as exigências crescentes do mundo
atual em matéria educativa e com uma realidade social cada vez mais deteriorada que
impõe impasses constantes à atividade dos profissionais. Por isso, a importância de
estabelecer relações entre essa crise de identidade que abala a “crença em si” e o
“sentido de si” destes profissionais.
“Esses fatores, de índole estrutural da sociedade, têm influência sobre
diferentes aspectos da realidade do trabalho nas escolas e, por essa via, acabam

tendo efeitos sobre a conflitiva relação estrutural que todo educador mantém com seu
trabalho”. (CODO, 2006, p.61)
É no cotidiano da sala de aula que os educadores porão à prova sua
competência na condução do processo de ensino-aprendizado. Nesse embate
cotidiano o vínculo afetivo e emocional com os alunos, exigido pela atividade de
ensinar, será em maior ou em menor medida “interditado” pela realidade do trabalho.
Mesmo assim, o professor carrega consigo uma gama de responsabilidades e
da mesma forma de desvalorização, que acaba sendo reforçada diariamente, onde
suas angústias ficam silenciadas nos seus afazeres. Também a ausência de espaço
disponibilizada na escola para que os docentes possam, em conjunto, conversar,
trocar, partilhar experiências e angústias, ficam reduzidas às reuniões e encontros
pedagógicos, onde o foco é a procura por metodologias, melhoria nos índices de
aprovação e diminuição de repetência, estratégias para superar a indisciplina dos
alunos.
É preciso conhecer a escola mais de perto, perceber suas tramas, as relações
que nela se estabelecem no dia a dia, compreendendo o que impulsiona mudanças e
o que a deixa estagnada. É preciso identificar as redes de poder e a forma como o
trabalho escolar se desenrola, percebendo este complexo emaranhado de relações,
de ações, o que é aceito e o que é negado neste espaço de poder que é a escola.
Portanto, pensar a escola e o mal-estar dentro desse contexto, é pensar a figura
da pessoa do professor, não apenas como alguém que ministra aulas, mas que sofre
de forma silenciosa e solitária o mal-estar, a fim de mobilizar espaços de discussão a
respeito dos seus anseios e angústias, contribuindo para que a escola se torne de
fato, um lugar de ensinar e aprender com alegria, buscando estratégias de melhorias
dentro do contexto da escola.
TRABALHO DOCENTE: ATRIBUINDO SIGNIFICADO À PROFISSÃO
Codo (2006) chama a atenção para o fato do trabalho realizado pelo professor
assume dimensões potencializadas uma vez que a escola está no centro de uma rede
social a qual irá determinar a qualidade do processo educacional, por isso, é
necessário atentar para o fato de que vários aspectos afetam diretamente o seu
trabalho; como: participação da comunidade, modos de gestão, cobranças externas

do sistema de ensino, relações sociais entre outros, podendo ser geradoras de
sentimentos de desconforto e mal-estar de muitos docentes, visto as cobranças de
todas as esferas sociais.
O mesmo autor destaca o fato da valorização do professor se dar apenas no
discurso, sendo desvalorizado na prática. O Estado dá um tratamento precário ao
professor, visto os baixos salários e o diploma deixou de representar prestígio ou
reconhecimento. Alerta também que quando professor sente o produto do seu
trabalho não é importante, aumentam os sentimentos de burnout e o resultado é a
desistência do educador.
os fatores organizacionais caracterizam a escola como uma das piores
organizações para trabalhar: salário pela metade do que paga o mercado,
carreira sem grandes possiblidades de ascensão, falta de condições básicas
pra o exercício da profissão, reconhecimento social baixo, combinado com
alta responsabilidade, burocratização excessiva. (CODO,2006, p.297)

Fica evidenciado dessa forma, que tanto a valorização do trabalho docente
quanto as condições de trabalho que são oferecidas para que ele se desenvolva estão
distantes da valorização adequada à importância da profissão. A análise do trabalho
docente, assim compreendido, pressupõe o exame das relações entre as condições
subjetivas - formação do professor - e as condições objetivas, entendidas como as
condições efetivas de trabalho, englobando desde a organização da prática,
participação no planejamento escolar, preparação de aula, até a remuneração do
professor.
Gama & Terrazan (2015) alertam que essas considerações ajudam a pensar
também na fragilidade da organização dos tempos e dos espaços escolares e mostra
que a forma como as ações de rotina configuram o trabalho escolar acabam por
simplificar a prática educativa inviabilizando uma gestão democrática e a organização
dos docentes de forma coletiva em busca de melhorias dessas condições.
Dessa forma, a escola é parte de uma sociedade em conflito; reflexo dela, que
perpetua muitas vezes suas incoerências, seus desacordos e também seus desafios.
Desafios começando pela sua função social de propagar e refletir sobre a cultura
acumulada pela humanidade; contexto que é repleto de diferenças, de conflitos, de
imposições e também negociações.

Ferreira (1999) aborda que a desvalorização do magistério e do trabalho docente
deriva de uma série de determinantes. Um dos motivos apontados é a proletarização
do magistério, além da profissão ter passado a ser exercida quase que
majoritariamente por mulheres. Para isso, o autor traz Enguita (1991) que diferencia
o “profissional” e o “proletário”, destacando que o primeiro é autônomo em seu
processo de trabalho, não sofrendo qualquer tipo de controle externo, enquanto que
o segundo, não tem a possibilidade de controlar o seu próprio trabalho, nem
autorregular a sua atuação. Dessa forma, destaca que o professor não está nem para
profissional, nem tão pouco para proletário, visto que ocupa uma posição
intermediária, o que chama de ambivalência.
Os problemas enfrentados por professores, como “crise de identidade”,
“situação de mal-estar”, “agudos conflitos em torno do seu estatuto social e
ocupacional”, aos quais Enguita se refere, não estão relacionados somente
ao que ele chama de processo de proletarização, mas também à perda do
sentido do que é estar no mundo enquanto trabalhador (FERREIRA, 1999,
p.38).

Dessa forma, o professor e seu trabalho docente passam a ser desvalorizados;
não tem a devida autonomia para gerir, decidir de forma efetiva sobre o seu trabalho.
Além disso, a feminização do magistério, segundo Ferreira (1999) e Enguita (1991)
contribui para a desvalorização do trabalho docente e por consequência, da profissão,
destacando que a perda do prestígio e status social tomam um vulto maior por ser
veiculada na mídia assim como por outros meios de comunicação, banalizando as
condições precárias de trabalho do professor, de seu salário e valorização. Todos
esses aspectos ampliam o sentimento de desvalorização e perda de sentido da
profissão, levando ao mal-estar docente.
METODOLOGIA
A pesquisa em questão teve como procedimentos: a definição do banco
eletrônico da CAPES para o levantamento de artigos produzidos nos últimos 5 anos
no Brasil, referentes ao mal-estar docente. A opção por esse banco de dados levou
em conta a sua importância, já que o mesmo tem se tornado referência para a
comunidade acadêmica brasileira, especialmente no campo da educação.

Os artigos selecionados tiveram como critérios de inclusão/exclusão: ter sido
desenvolvido em escolas públicas, na educação básica e terem sido publicados em
revistas brasileiras.
Para isso, foram usados os descritores: mal-estar docente, adoecimento/saúde
dos professores, síndrome de burnout em professores, estresse docente.
Os dados foram analisados qualitativamente, levando em consideração:
- Contextos em que se deram as pesquisas;
- Tipos de pesquisas;
- Principais instrumentos de coleta de dados utilizados;
- Objetivos das pesquisas;
Procuramos através deste levantamento e análise de dados montar um
panorama sobre os principais aspectos envolvendo o mal-estar docente no Brasil.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os 20 artigos selecionados para análise qualitativa dos dados estavam entre
os descritores: mal-estar docente, adoecimento/saúde dos professores, síndrome de
burnout em professores, estresse docente. Para isso, foi utilizado o banco eletrônico
da CAPES. Estes passaram pelos seguintes critérios de inclusão e exclusão: ser
desenvolvidas em escolas públicas, na educação básica e publicadas em revistas
brasileiras.
Desses artigos, considerando os contextos em que se efetivaram, a maioria
representava resultados de pesquisas desenvolvidas em escolas públicas, tanto
municipal quanto estadual de variados estados brasileiros (16) e em menor número,
artigos de revisão bibliográfica (04).
Considerando o volume de publicações dentro do enfoque da pesquisa,
percebeu-se uma maior produção no ano de 2014 com 09 artigos; 2011, com 05
artigos; 2012 com 03 artigos; 2013 com 02 artigos e 2015 com apenas 01 artigo.
As pesquisas eram na sua maioria de cunho quantitativo, evidenciado pela
escolha do uso de instrumentos de coleta de dados, que em 12 delas, se deram
através de questionários e aplicados a uma grande amostra de professores a fim de
estabelecer estatísticas sobre o mal-estar docente, seu surgimento em relação ao
trabalho e aspectos característicos principais do mal-estar docente.

Alguns questionários utilizados foram: a) MBI—Maslach Burnout Inventory, que
é composto por 22 questões fechadas relacionadas à frequência com que as pessoas
vivenciam determinadas situações em seu ambiente de trabalho. b) Questionário
sócio demográfico e ocupacional, aplicado para relacionar se estes fatores tinham
influência no surgimento do mal-estar ou burnout em professores, c) Questionário
sobre qualidade de vida – WHOQOL – bref, desenvolvido pela OMS, o qual procura
conhecer a qualidade de vida, saúde e outros aspectos voltados aos professores.
A outra parte das pesquisas era de cunho qualitativo, e se deu através do: uso
de entrevistas, grupos de discussão, análise de licenças de saúde para delinear o
perfil de morbidade e observação, com intuito de identificar os principais fatores
estressores na profissão docente. Cabe destacar que, em alguns casos, foram
utilizados mais de um dos instrumentos acima de forma concomitante, procurando
alcançar maior amplitude nos resultados.
Os outros 04 artigos traziam uma revisão bibliográfica sobre o mal-estar docente
e em 02 deles com enfoque na psicologia positiva, procurando estabelecer uma
relação entre as condições de mal-estar em direção ao bem-estar docente.
Entre os principais objetivos das pesquisas, destacaram-se:
- Compreender a relação entre saúde dos professores e trabalho;
-Identificar os principais estressores do trabalho docente que são indicadores de
burnout ou mal-estar docente;
- Pesquisar vivências de sofrimento e prazer de professores no trabalho;
- Analisar o estresse que a proposta de educação inclusiva causa;
Os objetivos dizem respeito a preocupação em definir os condicionantes que
levam ao surgimento do mal-estar docente, bem como as principais características
deste em professores e como pode afetar seu fazer profissional.
Quanto aos fatores estressores que desencadeiam o mal-estar segundo as
pesquisas foram: tempo de docência; indisciplina discente; dificuldade de controle da
turma; exaustiva jornada de trabalho; intensificação do trabalho docente;
responsabilização dos docentes pelo sucesso/fracasso dos alunos; pressão dos
colegas, das crianças, dos pais, políticos e administradores; inclusão; rebaixamento
salarial; não valorização social; falta de qualificação; exigência de conhecimentos que
vão além do adquirido na formação;

Pode-se perceber que os dados levantados inferem que as condições e
precarização do trabalho são determinantes para surgimento do mal-estar, bem como
tempo na docência, isto porque, grande parte dos professores tem uma levada carga
horária, o que promove por consequência, o pouco tempo para estudo, preparo e
organização das aulas, levando os professores a uma sobrecarga de trabalho, que
diminui as possibilidades de qualificação profissional.
Além disso, fatores como alunos indisciplinados levam ao desgaste emocional
dos professores, os quais também são responsabilizados diretamente pelo sucesso
ou fracasso dos alunos, desconsiderando as condições precárias de trabalho
existentes no contexto educacional brasileiro.
Ampliando a análise, a inclusão é tida como promotora de situações
angustiantes, devido as lacunas na formação dos professores, que se percebem
pouco qualificados para gerir situações dentro do contexto da escola, que, via de
regra, não tem minimamente as condições infra- estruturais para atender de forma
digna esses alunos, nem tão pouco oferecer suporte aos professores que os atendem.
Cabe destacar também que a baixa valorização salarial é reflexo da pouca
valorização social do professor, o que tira dos docentes a condição de dignidade e
expectativas positivas frente sua profissão, levando muitos à desistência de
investimento pessoal e profissional na docência.
Quanto aos aspectos que evidenciam a existência do mal-estar docente, os que
mais se destacaram foram: exaustão emocional; despersonalização; diminuição da
realização profissional; absenteísmo; elevado nível de estresse; esgotamento;
sufocamento; ansiedade; depressão; fadiga no trabalho; baixa realização profissional;
frustração; insatisfação profissional; desgaste pessoal; baixo envolvimento e
rendimento no trabalho; falta de perspectivas profissionais;
Os aspetos destacados trazem a tona a realidade de desvalorização,
precarização e sobrecarga de trabalho, que aliada ao pouco reconhecimento social,
fragiliza o professor enquanto profissional. Dessa forma, ele deixa de ter satisfação e
realização profissional, o que leva a um quadro de desinteresse, exaustão emocional.
Aliada a fatores como: fadiga, cansaço, sufocamento, desgaste, ansiedade e
também depressão, acaba por conduzi-los às faltas demasiadas, ao adoecimento e à
despersonalização, que é a perda e manifestação de sentimentos positivos

relacionados à docência e a quem faz parte deste contexto: alunos, colegas
professores, agindo de maneira pouco interessada e mesmo mecanizada diante de
suas funções, levando-os a sensação de não ter controle das próprias ações.
A análise dessas pesquisas confirma a existência do mal-estar em diferentes
contextos, e sobretudo, revela um quadro preocupante no que diz respeito ao
exercício da docência perante o aumento do mal-estar entre os professores, visto as
condições de trabalho que levam a essa problemática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo possibilitou evidenciar que a profissão docente vem sendo
desgastada por inúmeros fatores: históricos, sociais, culturais, políticos e econômicos,
os quais contribuem para o desenvolvimento do mal-estar docente e para a
desvalorização da profissão. A precarização do trabalho docente leva-o à sobrecarga
de tarefas e baixo atendimento às inúmeras demandas que estão sob sua
responsabilidade.
Dessa forma, o mal-estar docente é um reflexo das dificuldades vivenciadas no
contexto da escola e da sociedade atual, que amplia as responsabilidade dos
professores e, em contrapartida, não lhe dá a devida valorização social, o que faz com
que o professor não encare a docência como uma perspectiva de sucesso.
Neste sentido, também o papel da escola se modificou ao longo dos anos
acompanhando os avanços e necessidades da sociedade, mudanças essas que
foram significativas para o país, principalmente no que diz respeito ao funcionamento
e acesso à população brasileira ao ensino público. No entanto, a escola precisa
(re)significar o seu papel, estabelecendo uma relação prazerosa entre o conhecimento
e o saber, entre o professor e seu trabalho.
Sendo assim, a escola tem de ser reconhecida por aqueles que a organizam. Se
a escola está organizada e essa organização é conhecida, onde cada um participa
efetivamente das coisas as relações que ali acontecem podem ser ampliadas a favor
da constituição desse local.
Cabe destacar também que discutir a problemática do mal-estar docente é um
desafio para essa categoria profissional. Identificar e declarar o mal-estar sentidos e
maneiras de se organizar para falar sobre ele; discutir suas causas e possíveis

alternativas para minimizá-lo, pode promover o fortalecimento dos professores, que,
muitas vezes se vem isolados e desmobilizados enquanto categoria.
Dessa forma, considerando o objetivo estabelecido apriori de analisar a
produção científica brasileira sobre o mal-estar docente no Brasil nos últimos 5 anos;
constatou-se que:
- Há comprovada presença de mal-estar ou burnout em professores de escolas
públicas, independente de serem municipais ou estaduais.
- O mal-estar docente é advindo no trabalho e tem variados condicionantes para
seu surgimento; desde a sobrecarga de trabalho, baixa valorização social, dificuldade
de administrar o controle da turma, responsabilização dos docentes pelo
sucesso/fracasso dos alunos entre outras;
- Os principais indicativos de mal-estar entre outros, estão: sinais generalizados
de sofrimento, estresse, esgotamento, ansiedade, depressão, fadiga no trabalho,
absenteísmo, despersonalização...
- O instrumento mais utilizado para coleta de dados foi questionário, seguido de
entrevista, análise de afastamentos de professores por atestados médicos,
observação e grupos de discussão, o que deixa evidente o caráter estatístico da
maioria das pesquisas. Fica claro o objetivo de alcançar o maior número possível de
professores a fim de montar um quadro geral sobre a temática pesquisada.
Também pode-se perceber uma baixa na produção sobre essa temática no
último ano, servindo de alerta para a necessidade das universidades através de seus
pesquisadores, tornar a fazê-lo, uma vez que a literatura brasileira ainda é incipiente
nessa área, procurando discutir estratégias para superação do mal-estar docente
como uma alternativa para lutar por melhoria nas condições de trabalho desses
profissionais, e em consequência, dos resultados na qualidade de ensino por eles
ministrados e da educação brasileira como um todo.
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RESUMO
O presente trabalho analisa a oficina de formação continuada realizada com professores atuantes no
ensino de Física na educação básica nas escolas públicas da rede estadual no município de São
Borja/RS. A investigação provém de uma pesquisa acerca das possibilidades e obstáculos da
introdução de tecnologias de livre acesso, denominados softwares de código aberto, e suas
possibilidades de contribuição pedagógica no ensino de Física. Uma alternativa de subsídio aos
professores nos estudos iniciais do eletromagnetismo, possibilitando aporte ao processo de ensinoaprendizagem. Durante a oficina os professores participantes aplicaram simulações no programa
Algodoo como estratagema de uma aprendizagem significativa que possibilite ao estudante na tela do
computador criar, visualizar e interagir por meio de simulações virtuais de repulsão e atração de
partículas com cargas elétricas. Por meio dos procedimentos visualizados produzem imagens mentais
dos fenômenos a serem estudados posteriormente, promovendo assim a aprendizagem significativa, a
qual sugere o uso de organizadores prévios.
Palavras-chave: Formação Continuada. Tecnologias Digitais. Educação Básica. Ensino de Física.
Eletrostática.

INTRODUÇÃO
A presente oficina de formação continuada de professores resulta de uma
pesquisa que objetiva avaliar a viabilidade da introdução de tecnologias de livre
acesso, denominados softwares de código aberto, na educação básica, em especial,
no ensino de física. O desenvolvimento da pesquisa partiu de uma inquietação inicial,
com algum planejamento, não muito rígido, desencadeamos um processo de busca.
Devemos estar abertos para encontrar o inesperado; o plano deve ser flexível o
suficiente para não ‘sufocarmos’ a realidade, e, em um processo gradativo e não
organizado rigidamente, nossas inquietações vão se entrelaçando com a revisão da
literatura e com as primeiras impressões da realidade que pesquisamos para,
suavemente, delinearmos o foco e o design da pesquisa (BORBA, 2012, p.47).
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Nesse processo investigativo organizamos a oficina para a formação continuada
abordando os conceitos fundamentais da eletrostática, utilizando como estratégia para
alcançar a aprendizagem significativa o uso do programa Algodoo. Consideramos que
o este programa possibilita que os professores implementem em seu computador
simulações, tais como as de repulsão e atração de partículas portadoras de cargas
elétricas ou de outros fenômenos a serem estudados. Para facilitar a aprendizagem
significativa, recomenda-se o uso de organizadores prévios, que são materiais a
serem propostos antes da utilização do material de aprendizagem propriamente dito,
servindo de ponte entre o conhecimento prévio e os assuntos que se pretende
ensinar" (DARROZ, ROSA, ROSA & PÉREZ, 2013, p.84).
No ensino de Física diversos fatores dificultam o aprendizado dos alunos,
principalmente práticas docentes do tipo tradicional, nas quais constatamos o
professor protagonista do processo enquanto o aluno adquire posicionamento
passivo. Teorias construtivistas enfatizam os alunos ativos, construindo seus
conhecimentos. Nos dias atuais o poder do professor foi consumido pela internet,
perdeu o seu monopólio intelectual e não fascina mais com seus discursos
expositivos. Além disso, acessando via rede mundial de computadores, por meio de
tablets, smartphones, notebooks, ou demais dispositivos eletrônicos que surgem
diariamente, o aluno pode pesquisar e sanar parte de suas dúvidas sem a
necessidade do professor.
Pretendendo verificar as possibilidades da utilização das ferramentas didáticas
tecnológicas no ensino de física. Analisaremos na presente oficina de formação
continuada o perfil dos professores participantes, sua disponibilidade de envolvimento
na proposta e assim compreendermos os desafios que deverão ser superados na
implementação de tecnologias somadas ao processo ensino-aprendizagem.
Espera-se que a combinação das formações continuadas aliadas a capacitação
no uso de tecnologias computacionais venham colaborar com a melhoria do ensino
de Física. Permitindo a reciclagem dos professores ao repensar a educação por meios
alternativos à aprendizagem mecânica tradicional, incentivando a capacidade de
aprender de maneira ativa e tecnológica, desligando-se do modelo de ensino voltado
à memorização, à exposição verbal e ao quadro-negro e ao giz (ROSA & ROSA, 2014,
p.12). Nas práticas construtivistas devemos deixar espaço extra e possibilitar a

descoberta na construção de seus conhecimentos pelo estudante. Nessa proposta o
uso de recursos digitais de acesso livre, assume uma metodologia dialógica de
aquisição de conhecimentos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A presente oficina de formação continuada dedicada aos professores atuantes
em física e na educação básica provém de uma pesquisa científica investigativa
analítica da contribuição pedagógica pela introdução de tecnologias de livre acesso,
denominados softwares de código aberto, no ensino de física. Uma alternativa de
subsídio aos estudos iniciais do eletromagnetismo, almejando uma possibilidade de
aporte ao processo de ensino-aprendizagem. Durante a oficina os participantes
aplicaram o programa Algodoo como estratagema de uma aprendizagem significativa
que possibilite ao estudante na tela do computador criar, visualizar e interagir por meio
de simulações virtuais de repulsão e atração de partículas com cargas elétricas.
Não podemos mais tratar as Tecnologias Digitais como recursos, artefatos,
ferramentas, entre outros, e sim como estando incorporadas ao mundo humano.
Estamos conectados o tempo todo, seja por computador de mesa, notebook, laptop,
palmtop, smartphone, celular, tablet, etc. As Tecnologias da Informação e da
Comunicação fazem parte de nossa vida, assim como outros itens que são essenciais
para a nossa manutenção em uma sociedade civilizada e globalizada. Considerar o
computador apenas como um instrumento a mais para produzir textos, sons ou
imagens sobre suporte fixo (papel, película, fita magnética) equivale a negar sua
fecundidade propriamente cultural, ou seja, o aparecimento de novos gêneros ligados
à interatividade. O computador é, portanto, antes de tudo um operador de
potencialização da informação (LÉVY, 1996, p. 41).
As ferramentas de código aberto e disponíveis na Internet devem ser
conhecidas, previamente ao seu uso, pelo professor. Segundo Tajra (2000, p. 114),
tais ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas para fornecer aos alunos
oportunidades animadoras para acessar e interpretar o mundo ao redor deles. Pois os
professores em sala de aula tradicional, a partir dos recursos que estejam disponíveis,
geralmente tendem a criar um mundo artificial para exemplificar suas analogias, a fim

de proporcionar aos alunos oportunidades de aprendizagem que capturem alguma
dimensão do mundo real.
Nesse molde a virtualização do conhecimento recorrente na rede on-line também
se configura como abstração da realidade, observada de forma dinâmica interativa e
multimídia. “Quando são utilizados, há um processo de interpretação, de interligação,
de complementaridade, promovendo um ato de criação e invenção. O uso da
virtualização, cada vez mais presente no nosso cotidiano, amplia as potencialidades
humanas, criando novas relações, novos conhecimentos, novas maneiras de
aprender e de pensar” (BORGES, 2000, p. 28).
Entendemos a necessidade de transformar as práticas pedagógicas tradicionais
nas escolas, evidenciamos que o papel do professor é imprescindível e insubstituível
no processo de mudança social (DELICOIZOV, ANGOTTI, & PERNANBUCO, 2009,
p.12), pois são os profissionais essenciais no processo de mudança do ensino,
contribuem com seus saberes, seus valores, suas experiências nessa complexa tarefa
de melhorar a qualidade do ensino.
O desafio é educar na sociedade contemporânea com os avanços tecnológicos,
suas rápidas transformações do avanço tecnológico e a configuração moderna da
sociedade virtual que incidem fortemente sobre a escola. Pesquisas na área
demonstram que os estudantes gostam de novidades, de tecnologia e da iniciação à
pesquisa científica, sendo estas atividades aceitas pelos participantes facilmente
(TAJRA, 2000, P.114).
Conhecendo o ensino básico no Brasil, nos dias atuais, evidenciamos um modelo
escolar inoperante de 200 anos, confirmamos professores moldados no século 20 e
discentes do século 21. Para Alonso (1998, p. 88) a escola se mostra despreparada
para suprir essa necessidade de adotar tecnologias no processo de ensino
aprendizagem, constata que há uma “defasagem do sistema escolar em relação aos
demais setores da vida social” e tamanha defasagem pode levar o estudante a
perceber uma disfunção entre o conteúdo escolar e o que vivenciam como cidadão
nos diferentes cenários da sociedade.
A utilização do computador como ferramenta integrada a softwares educativos
configura um recurso educacional como ferramenta pedagógica para o professor. A
sua apropriada aplicabilidade tecnológica no ensino promove o processo de ensino

aprendizagem significativamente (MORAES, 1998, p.13). Para Gouveia (2003, p. 257)
as novas tecnologias instaladas na sociedade e no trabalho levaram a profundas
mudanças no campo social e individual ao influenciarem drasticamente a vida
humana, o tempo e o espaço. Provocando uma urgente mudança metodológica e
conceitual do espaço de aquisição do conhecimento pela sociedade, ou seja, no papel
desempenhado pela escola.
Por sua vez, a aprendizagem mecânica contrasta com a aprendizagem
significativa, pois envolve novas informações com pouca, ou nenhuma, interação com
conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Nela não há interação entre a
nova informação e aquela já armazenada. E por meio dos procedimentos visualizados
produzirem imagens mentais dos fenômenos a serem estudados posteriormente,
promovendo assim a aprendizagem significativa, a qual sugere o uso de
organizadores prévios: que são os materiais a serem propostos antes da utilização do
material de aprendizagem propriamente dito, servindo de ponte entre o conhecimento
prévio e os assuntos que se pretende ensinar (DARROZ, ROSA, ROSA & PÉREZ,
2013, p.84).
METODOLOGIA
Nesse encontro apresentamos o software educacional disponível e de livre
acesso, Algodoo, que possibilita simulação de inúmeros sistemas físicos dinâmicos,
entre estes a criação virtual de partículas que interagem por ação de força elétrica.
Assim, oferece um excelente recurso educacional como organizador prévio à
introdução do estudo de eletrostática. O Algodoo proporciona uma nova sinergia entre
Ciência e Arte, é um programa de simulação 2D único da Algoryx Simulation AB
(http://www.algodoo.com), baseado nas mais recentes tecnologias para simulação
multifísica e interativa, incluindo integradores mecânicos variacionais e métodos
numéricos de alta performance, funcionando nas plataformas Windows e Mac OS,
sem a necessidade de conexão com a internet após a sua instalação.
Figura 1: Tela do Algodoo mostrando parte da simulação de força elétrica

.

A capacitação sobre o uso de simulações de eletrostática com Algodoo foi
realizada no município de São Borja/RS com a convocação dos professores estaduais
da rede pública da 35a Coordenadoria Regional de Educação. em que se
apresentaram 16 professores e tivemos um encontro com duração de quatro horas
realizando os seguintes procedimentos:
1.

Assistir ao vídeo tutorial criado e conhecer o programa Algodoo;

2.

Recriar simulações com situações de atrito ou repulsão eletromagnética;

3.

Previamente retiramos a força gravitacional e o atrito entre as superfícies

através da opção Material/Friction;
4.

Uma esfera de cor aleatória é colocada sobre um plano horizontal

através da ferramenta Circle Tool, clicando com o botão direito do mouse sobre a
esfera na opção Edit/appearence alteramos a cor do objeto para vermelho;
5.

Outra esfera é criada utilizando a ferramenta Circle Tool;

6.

Clicando com o botão direito sobre a primeira esfera (vermelha)

utilizamos a opção clone e duplicamos o objeto;
7.

Selecionando a ferramenta Movie Tool, posicionamos as esferas em

regiões próximas;
8.

Alterar as simulações e criar novas.

Este projeto de ensino, por meio da utilização de estratégias científicas e de
pesquisa, demandará maior planejamento prévio ao professor de física. Essa proposta
visa promover ações organizadas para fazer os alunos pensarem, refletirem e
produzirem simulações de fenômenos físicos, as quais se desvelam na prática bem
aceitas pelos alunos. Pesquisas na área demonstram que os estudantes gostam de
novidades, de tecnologia e da iniciação à pesquisa científica, sendo estas atividades
aceitas pelos participantes facilmente (TAJRA, 2000, P.114).

Na fase inicial de simulações os professores precisaram de mais auxílio quanto
à utilização do programa, mas logo estavam ambientados ao software. A atividade
ainda foi ser repetida algumas vezes, pois o programa permite explorar outros
conteúdos e simulações de física.
No término da atividade foi processada uma enquete individual dos participantes,
onde obtivemos os dados referentes ao perfil dos professores participantes, assim
como suas habilidades e aplicações de tecnologias na sala de aula. No transcorrer da
oficina pedagógica também foram feitas avaliações contínuas e coletivas do
desenvolvimento dos participantes abordando linguagens, cognição, socialização e
cooperação na realização da atividade experimental.
Para o desenvolvimento sequente da oficina foi disponibilizado um endereço
eletrônico. Cotando com a armazenagem do instalador do programa e das simulações
utilizadas na oficina, e acertamos a de parceria e continuidade na produção de
material para acrescentar e disponibilizar na nuvem. No término da atividade foi
aplicada uma enquete individual dos participantes, onde obtivemos os dados
referentes ao perfil dos professores, assim como suas habilidades e aplicações de
tecnologias na sala de aula.
ANÁLISE DE RESULTADOS
Oportunizamos aos professores em atividade em sala de aula a formação
continuada como possibilidade de atualização ofertando a eles inovações
pedagógicas e analisamos a capacidade de apropriação de tecnologias pelos
professores de Física do município. Constatamos através do questionário preenchido
pelos professores na oficina uma mínima dificuldade de manipulação do programa
Algodoo, verificando um índice de capacitação em informática de 56,3%, porém em
condições avançadas inferior à 7% (Figura 2).
Figura 2: Quantidade de professores com atualização/capacitação em informática.

Os professores foram questionados sobre a combinação das atualizações em
informática aliadas a capacitação no uso de tecnologias computacionais colaborando
com a melhoria do ensino de Física, os professores revelaram que utilizam com
elevada frequência a sala de informática da escola, sendo o índice ainda significativo
de 26,7% que nunca utilizou (Figura 3).
Figura 3: Professores que fazem suas aulas na sala de informática.

Das dificuldades de usar o laboratório de informática, 46,7% relataram o motivo
da velocidade de conexão de internet ser lenta. Demonstrando o desconhecimento
dos recursos para o trabalho, porque podemos preparar as atividades com acesso online, baixar documentos, programas, simulações, mas nas aulas em si pouco usa-se
a internet, podendo ser utilizado de outras formas.
Figura 4: Professores avaliam a velocidade de conexão de internet na escola.

Conhecendo a formação inicial dos professores de Física do ensino básico no
município encontramos uma variedade de graduações muito distantes da licenciatura
específica, desfavorecendo a compreensão teórico/prática e a explicação dos
fenômenos estudados em Física.
Figura 5: Formação inicial dos professores de Física no município.

Verificamos um quadro experiente de atuantes no ensino básico, com tempo de
profissão superior à dez anos em 53,33% dos professores.
Figura 6: Tempo de profissão dos professores.

Pretendendo conhecer as dificuldades e causas da utilização das ferramentas
didáticas tecnológicas no ensino de física, e analisando o perfil dos professores
atuantes, sua disponibilidade de envolvimento na proposta e compreender os desafios
para serem superados na implementação da oficina somadas ao processo ensinoaprendizagem, pode-se elencar os obstáculos encontrados nessa pesquisa como a
divergente formação inicial e carência de licenciados em Física, o quadro antigo de
educadores e de formação no modelo tradicional de ensino, o desconhecimento de
informatização avançada e a lentidão de conexão da internet nos educandários,
conjecturam para impedir os alunos de se aproximarem das práticas ativamente em
sala de aula. Faz-se necessário o professor agregar as tecnologias como suporte
pedagógico, para posterior desenvolvimento com a sua prática.
Figura 7: A adesão da oficina de desenvolver simulações do Algodoo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o desenvolvimento da formação continuada houve 100% de adesão dos
professores na proposta de criação e execução de simulações no ensino de Física
com o programa Algodoo, desses 11,8% consideraram muito fácil sua aplicação.
Porém, não foram produzidas simulações pelos participantes durante o encontro,
e não acrescentaram posteriormente na nuvem que serve de repositório, falhando na
contribuição da proposta do estudo de Física com o compartilhamento de simulações.
Por fim, os dados obtidos permitem avaliar a possibilidade de repensar a própria
formação continuada, aplicada como capacitação, mas distante de uma real
efetivação. Sendo necessárias habilidades não encontradas nos professores,
fomentando as futuras formações continuadas nos requisitos básicos prévios dessa
proposta tecnológica. Emperramos nos obstáculos encontrados nessa pesquisa como
a divergente formação inicial, a carência de profissionais licenciados em Física, um
quadro de educadores antigo e de difícil desacomodação, consolidados em sua
formação inicial no modelo tradicional de ensino. O baixo conhecimento de
informatização avançada e as precariedades do serviço de conexão da internet das
escolas corroboram para impedir a aproximação das práticas tecnológicas dos
estudantes em sala de aula.
Inicialmente consideramos necessário o professor se apoderar das tecnologias
como suporte pedagógico e dos conhecimentos básicos dos conteúdos de Física,
para posterior desenvolvimento das ferramentas digitais na sua prática com os alunos.
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RESUMO
Este estudo é fruto de uma pesquisa de mestrado que teve como temática norteadora as interfaces
entre o Ensino Médio regular e a juvenilização na EJA: diálogos, entrelaçamentos, desafios e
possibilidades sobre quefazeres docentes. A pesquisa objetivou tecer algumas reflexões sobre as
interlocuções entre o Ensino Médio regular e a juvenilização na Educação de Jovens e Adultos.
Metodologicamente fundamentou-se em uma abordagem qualitativa do tipo estudo de caso
(multicasos), porém também possuiu características de pesquisa-formação, visto que os sujeitos
coautores participaram ativamente em todas as etapas da pesquisa. Para a dinâmica dos encontros
formativos com os professores, utilizamos a metodologia dos Círculos Dialógicos Investigativoformativos, inspirados nos Círculos de Cultura freireanos em aproximação com a pesquisa-formação
(JOSSO, 2004, 2010). Para análise e interpretação dos resultados, optamos pelo enfoque
hermenêutico, pois este possibilita compreender a realidade que se apresenta a partir do modo pelo
qual cada um está no mundo, considerando suas especificidades. Observamos, a partir deste estudo,
que a juvenilização na EJA está diretamente ligada às práticas excludentes sofridas pelos estudantes
tanto na sociedade quanto na própria escola regular. Os jovens que frequentam as salas de aula dessa
modalidade buscam uma educação mais significativa, pautada em práticas humanizadoras capazes de
possibilitar a eles se constituirem como cidadãos dignos, críticos e esperançosos por um mundo mais
justo. Daí a importância de propiciar aos professores espaços-tempo de diálogo e formação
permanente para que possam refletir sobre o contexto da escola e sobre suas situações-limite em
busca do ser mais de todos.
Palavras-chave: Juvenilização na EJA. Ensino Médio regular. Experiências mal sucedidas na escola.

PALAVRAS INICIAIS
Sabemos que a escola regular tem sido tema de debate e de discussões
acirradas, em razão de que vive uma profunda crise, pois, da forma como está
organizada, encontra-se totalmente desvinculada das reais necessidades e
expectativas dos estudantes. Os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais apontam
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uma total falta de sintonia entre a realidade escolar e as necessidades formativas dos
educandos (BRASIL, 2000), o que vem a influenciar nesta crise já posta. No Ensino
Médio esse cenário ainda é mais evidente, já que existe apenas a preocupação com
os conteúdos programáticos e com a necessidade de preparar para concursos que
visam o ingresso no Ensino Superior, ao invés de um efetivo movimento para que os
processos de ensino-aprendizagem aconteçam.
Desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9394/96, já
se apontava a necessidade de reflexão e mudança na educação (BRASIL, 1996); no
entanto, poucas foram as escolas que discutiram e modificaram seus Projeto Político
Pedagógicos (PPP) em busca de melhorias e, muitas daquelas que fizeram essa
alteração em seus documentos, não conseguiram efetivamente “tirar” do papel as
mudanças trazidas no PPP. Isso causou uma estagnação nas práticas educativas dos
professores e acabou refletindo diretamente nos estudantes, que perderam o
interesse pela escola.
Nesse contexto, o que se vê é um processo aligeirado de juvenilização nessa
modalidade. Mesmo tendo surgido para ser temporária, a EJA tem se constituído
como uma alternativa viável para aqueles que não encontraram espaço na escola
regular e, o mais preocupante, tem sido uma possibilidade de, cada vez mais, afastar
os jovens considerados “problemas” da escola regular. Os estudantes “originais” da
EJA eram normalmente pessoas excluídas e marginalizadas pela sociedade, que não
tinham direito à cidadania completa porque não serem alfabetizadas. Contudo,
atualmente, a modalidade acolhe educandos muito jovens, que foram excluídos não
só da sociedade, mas da própria escola regular.
Diante disso, este artigo objetiva tecer algumas reflexões sobre as interlocuções
entre o Ensino Médio regular e a juvenilização na Educação de Jovens e Adultos.
Essas reflexões emergiram ao longo da pesquisa intitulada: “Interfaces entre o Ensino
Médio regular e a juvenilização na EJA: diálogos, entrelaçamentos, desafios e
possibilidades sobre quefazeres docentes”, realizada com professores de duas
Escolas de Ensino Médio da cidade de Santa Maria/RS, entre os anos de 2014 e 2015.
Salientamos, no entanto, que os diálogos com os professores foram provocados a
partir das falas de seus estudantes. Nessa perspectiva, buscamos responder à

seguinte problemática: como os educadores da EJA anunciam as interfaces entre o
Ensino Médio regular e a juvenilização na EJA?
Este estudo fundamentou-se em uma abordagem qualitativa do tipo estudo de
caso. No entanto, possuiu também características de pesquisa-formação, visto que os
sujeitos coautores1 participaram ativamente dos diálogos-problematizadores. Para a
dinâmica dos encontros com os professores das duas escolas participantes,
escolhemos

a

metodologia

epistemológico-política

dos

Círculos

Dialógicos

Investigativo-formativos, a qual é inspirada nos Círculos de Cultura freireanos em
aproximação com a pesquisa-formação de Josso (2010).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O Ensino Médio no Brasil sempre esteve a serviço de uma educação voltada
para a classe dominante. O fato de ser destinado a preparar os estudantes para o
Ensino Superior fez com que ele adotasse um modelo de ensino propedêutico, sem
nenhuma preocupação com a educação popular. Dialogando com os professores das
escolas participantes desta pesquisa, observamos que estes compartilham dessa
mesma percepção, pois enfatizaram que, apesar de ter “mudado bastante nos últimos
anos, [...] tem uma resistência ainda de alguns professores em relação a mudar essas
práticas conteudistas” (EDUCADORA QUESTIONADORA/EC)2.
Ao longo dos anos muitas foram as reformas feitas na tentativa de garantir uma
educação de qualidade, no entanto estas sempre foram acompanhadas de políticas
públicas frágeis. Na verdade, as reformas foram “ensaios de passos, quase sempre
trôpegos, na direção de um destino incerto” (CARNEIRO, 2012, p. 07). O problema
reside na questão de que os programas criados, visando mudanças mais
significativas, foram/são extremamente fragmentados e só contribuem para reforçar a
crise do Ensino Médio.
Buscando superar essa fragmentação, o Ministério da Educação “estruturou um
conjunto de ações sistemáticas com o objetivo de constituir uma política pública para
1

Os Círculos Dialógicos Investigativo-formativos surgiram no Grupo de pesquisas Dialogus: Educação,
Formação e Humanização com Paulo Freire, da UFSM, como uma proposta inovadora de metodologia,
tendo como base uma perspectiva mais humana e que de uma forma dialógica, reconhecesse que não
existe um autor único, todos os sujeitos envolvidos também participam dialogicamente e, por isso, é
impossível determinar um sujeito como o principal.
2 Os nomes dos professores participantes desta pesquisa são fictícios, a fim de preservar o seu
anonimato.

o Ensino Médio [...] criando um fio condutor” que reconheça o existente, ampliando-o
com novas ações necessárias”. (GARCIA, 2014, p. 56). Essas ações priorizam seis
aspectos: acesso e permanência, redesenho curricular, infraestrutura, formação e
valorização dos professores e gestores, formação dos profissionais da educação não
docentes, material pedagógico e avaliação.
Com o progressivo aumento das vagas no Ensino Médio, a escola passou a
receber “outros sujeitos” (ARROYO, 2012) que adentraram/adentram seus espaços
educativos e que com eles trouxeram/trazem a necessidade de “outras pedagogias”
(ARROYO, 2012). No entanto, as escolas de Educação Básica continuam educando
com metodologias tradicionais, esquecendo-se de seu compromisso em assegurar a
qualidade humana de sua oferta. Ainda desconsideram que são espaços de diferentes
culturas, histórias de vida e saberes que podem e devem ser construídos e
compartilhados na relação entre professores e educandos.
Mesmo sendo finalidades da Educação Básica assegurar aos estudantes a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos posteriores, a educação está muito mais a
serviço da preparação para o ensino superior, acentuando a desigualdade social, ao
invés de trabalhar para a emancipação de todos.
Esses constantes equívocos contribuíram para que o Ensino Médio não
tivesse/tenha

definições

claras

quanto

as

suas

funções

socioeducativas,

desconhecendo, na maioria das vezes, a singularidade de cada sujeito que adentra
as escolas, em especial os oriundos das classes populares. Isso, consequentemente,
causou/causa resultados prejudiciais para milhares de jovens que veem seus sonhos
e expectativas frustrados.
Dialogando com os estudantes da EJA sobre como eles se sentem em relação
à educação no Ensino Médio, percebemos nitidamente que estes se sentem
desestimulados com a escola. Observamos isso claramente na fala de um deles, que
se fez recorrente entre outros do grupo, levada à discussão nos Círculos Dialógicos
Investigativo-formativos com os professores da Escola do Bairro1: Eu não tenho mais

1

Denominamos esta escola participante dessa forma, a fim de preservar o seu anonimato.

sonho nenhum. O que vier está bom. Se eu conseguir concluir já estou no lucro
(estudante da totalidade 8/EB)1.
A afirmação feita pelo estudante demonstra a sua total falta de perspectivas não
só em relação à escola, que ainda possui “uma tradição curricular pautada na
homogeneidade” (ARROYO, 2014, p. 59), mas em relação à sua própria vida, como
sujeito de direitos os quais continuam sendo desrespeitados. Relatos como esse nos
inquietam e provocam questionamentos, tais como: será que as escolas estão cientes
de sua responsabilidade frente a isso? Caso sim, o que estão fazendo pelos
estudantes que não encontram mais razões para sonhar? Até quando vamos nos
omitir em relação ao compromisso de nos engajarmos na luta por uma sociedade com
condições de uma vida mais humana e mais justa para todos?
Essas inquietações não foram/são apenas nossas, mas de muitos docentes,
que, não obstante ainda permanecem silenciados por alguma razão dentro do espaço
da escola. Quando levamos à discussão o relato desse jovem para os professores de
sua escola, percebemos, através do silêncio, do olhar e dos gestos, o quanto estes
ficaram incomodados com o que escutaram, optando por não manifestar nenhuma
opinião sobre essa questão. Queremos esclarecer, no entanto, que não entendemos
esse silêncio como falta de comprometimento do grupo; muito pelo contrário, através
de uma escuta sensível, evidenciamos que a fala convidou cada um à reflexão,
primeiramente, consigo mesmo, para, mais adiante, com o coletivo. Compreendemos
isso como um passo importante para a tomada de consciência da necessidade de
mudança e para a busca por esta, visto que, “aprofundando a tomada de consciência
da situação, os homens se apropriam dela como realidade histórica, por isto mesmo,
capaz de ser transformada por ele” (FREIRE, 2011, p. 104).
Afirmamos

isso

também

porque,

ao

final

deste

mesmo

encontro

auto(trans)formativo com o grupo de professores da Escola do Bairro, a docente
Mariposa expressou sua percepção sobre a falta de perspectiva do estudante
apresentada anteriormente, ela salientou:
Que pena que... isso acontece! Eu sou uma pessoa bastante otimista em
relação aos alunos. Fico triste quando os vejo sem perspectivas, porque
agora eles estão vindo cada vez mais jovens para a EJA e eu penso que nós
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As falas dos estudantes foram utilizadas nesta pesquisa como mobilizadoras dos diálogos com os
professores.

temos que encontrar uma forma de instigá-los e de mostrar a eles que se os
outros são capazes, eles também são! É o que eu digo para eles sempre
(EDUCADORA MARIPOSA/EB).

Com base nessa colocação, observamos que Mariposa demonstrou o quanto se
sentiu “tocada” com o que ouvira e, ao mesmo tempo, confirmou o seu
comprometimento em relação ao papel que ocupa. Não só percebeu que algo precisa
ser repensado, como alertou para a necessidade de resgatar a dignidade desse e de
tantos outros jovens que estão buscando as salas de aula do Ensino Médio EJA.
Nesse encontro, certamente, muitos saíram refletindo sobre as palavras de seus
estudantes, socializadas naquela noite. Entretanto, nós saímos ansiosos por
compreender por que tantos jovens que já tiveram sua dignidade roubada perante a
sociedade, ou nunca a conquistaram, precisam reafirmar (ou denunciar) essa
condição de oprimidos no Ensino Médio regular para apenas ter a possibilidade de
buscar ser mais na EJA. Afinal, esses dois espaços não são, ou deveriam ser,
educativos? A quem a escola, principalmente a de Ensino Médio regular, está
beneficiando quando prioriza a educação tradicional, excludente e silenciadora? Por
que temos tanta dificuldade de dialogar sobre isso?
O fato é que o modelo de educação vigente ainda é reflexo de uma sociedade
capitalista, dominadora e excludente e de uma educação que foi se configurando
também dessa forma, que usa outras armas, que “fere” com palavras, com gestos e
com metodologias que já não despertam mais o interesse dos jovens de seu tempo,
permitindo que muitos desacreditem em si mesmos e em suas potencialidades. Fato
esse que torna a escola sem sentido e significado para esses jovens, por estar
desvinculada da realidade deles avançando “à revelia das necessidades discentes e
de suas motivações para estar nela” (AZEVEDO e REIS, 2014, p. 25), ao invés de
assumir-se como espaço de possibilidades de um futuro social mais promissor.
Esses fatores são os grandes causadores da evasão e da repetência dos
jovens/adolescentes do Ensino Médio regular, os quais iniciam o ano letivo
frequentando a escola e, logo em seguida, caso não se tornem apenas presença física
nas salas de aula, desistem ou esperam completar dezoito anos para solicitar
transferência para a EJA. Muitos deles ainda passam a ser vistos como presença
incômoda por não se adequarem às regras de uma educação imobilizante.
Segundo a professora Kaká,

Ele (estudante) está vendo que não rende que nem os outros. Que os outros
estão na idade certa e que alguma coisa está errada com ele. Às vezes ele é
o motivo de deboche, então é o incomodativo, fala mais para não falarem
dele. (EDUCADORA KAKÁ/EB).

Essa percepção da docente, compartilhada com o grupo, denota a sua
consciência em relação ao porquê de algumas “reações” dos jovens que se sentem,
como ela mesma diz, “deslocados”. No entanto, contraditoriamente, mostra a crença
de que é com o estudante que há “algo errado” e não, com as práticas excludentes do
ensino. Refletindo com o grupo sobre a fala de Kaká, muitos concordaram que são as
práticas excludentes que acabam “convidando” os jovens que já reprovaram muitas
vezes a terminarem seus estudos na EJA.
A educadora Mariposa salientou também que, em função disso, a EJA “está
virando

um

depósito

de

um

grande

número

de

jovens”

(EDUCADORA

MARIPOSA/EB) que migraram do Ensino Médio regular, principalmente os
considerados “problemas” ou fora da idade “dita” apropriada pelo número de vezes
que reprovaram. Assim, a partir dessa afirmativa, entendemos que a EJA tem sido
considerada por muitos docentes do Ensino Médio regular não como um espaço de
aprendizagem, mas como uma “válvula de escape” para excluir das salas de aula do
ensino diurno aqueles que não estão nos “padrões” estabelecidos pela sociedade
dominante.
Essa revelação possibilitou compreendermos que há um intenso processo de
juvenilização na EJA – aqui entendido como o ato de migração de inúmeros jovens
para a Educação de Jovens e Adultos. A EJA foi se tornando cada vez mais juvenil e
os estudantes quando chegam à modalidade, “em geral, estão desmotivados
desencantados com a escola diurna, com o histórico de repetência de um, dois, três
anos ou mais” (RODRIGUES, 2010, p. 105). O autor salienta também que a EJA
surgiu para proporcionar o acesso à educação aos que nunca tiveram a oportunidade,
contudo, nos últimos anos, tem como principal função auxiliar na aceleração dos
estudos de jovens com defasagem de relação idade-série.
Diante dessa compreensão, convidamos os professores a dialogar-refletir sobre
esse intenso processo de juvenilização. Eles sinalizaram que as(os) razões/motivos
desse fenômeno estão relacionadas: às experiências mal sucedidas no Ensino Médio
regular, com um histórico de reprovação elevado; à falta de sentido atribuída pelos

jovens

à

referida

etapa

e/ou

à

crença

dos

estudantes

de

que

encontrariam/encontrarão na EJA uma educação mais significativa e humana.
Com esse reconhecimento, passamos a analisar, mais profundamente, com os
docentes as interfaces entre o Ensino Médio regular e a juvenilização na EJA. Para
isso, apresentamos a eles as colocações feitas pelos seus estudantes da EJA os quais
afirmaram que se afastam da escola diurna por estarem fatigados pelo número de
reprovações que “carregam” em sua vida escolar. Os jovens das duas escolas
participantes da pesquisa enfatizaram que “o Ensino Médio foi uma decepção total”
pelo expressivo número vezes que reprovaram.
Além disso, os estudantes salientaram que não veem sentido no Ensino Médio
regular, visto que este trabalha para atender os que pretendem ingressar no ensino
superior, e eles não se sentem em condições disso, pois não conseguem “guardar
tantos conteúdos na cabeça” (estudante da totalidade 7/EB). Afirmaram também que
tentaram cursar o Ensino Médio diurno em diferentes escolas, mas sempre desistiram
por se sentirem “fracos” e desinteressados pelas aulas. Um deles disse em um dos
momentos de discussão sobre o assunto: “Eu já rodei três anos, então agora eu resolvi
vir aqui para a EJA para ver se consigo terminar” (estudante da totalidade 7/EC).
De posse dessas revelações os professores ficaram apreensivos com o que
ouviram, mas poucos expuseram suas opiniões. A educadora Pensadora revelou que
há um afunilamento entre uma série e outra e que os “alunos da 1ª são os que mais
reprovam. Quando eles chegam ao regular há um alto índice de reprovação”
(EDUCADORA PENSADORA /EB). Notamos, a partir dessa colocação, que a
docente, assim como os demais professores presentes, tinha conhecimento do
número expressivo de reprovações no Ensino Médio.
Nesse momento, a professora Tita salientou que ainda existem educadores
muito “engessados na prática conteudista e fragmentada” (EDUCADORA TITA/EC),
os quais são resistentes em repensar e/ou aceitar práxis capazes de mobilizar e
envolver os estudantes, oportunizando que estes possam se fazer presença viva na
escola e na sociedade na inteireza de seus corpos conscientes1. Os professores da
EJA das duas escolas participantes confessaram que precisam, muitas vezes,
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por isso, interage com o mundo e o transforma.

pressionar alguns colegas que não estão abertos à mudança e nem aceitam que
outros a realizem.
Essas revelações nos permitem reafirmar que a escola precisa oportunizar
espaços de diálogo não só entre os professores, mas deles com os educandos e com
a comunidade escolar, para que todos possam refletir seriamente sobre isso, sem
receio de apontar o que não está dando certo, revendo os objetivos da escola do
Ensino Médio, em busca de outros caminhos que possibilitem o ser mais de todos.
Afinal, a escola que busca uma educação realmente preocupada com a aprendizagem
e com a emancipação de todos os sujeitos não pode tratar os jovens como se fossem
“recipientes” vazios a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se em
uma consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos
homens como “corpos conscientes” (FREIRE, 1997, p. 67).
Contrário a isso, cultiva unicamente a memorização mecânica e a mera repetição
de conteúdos sem significado nenhum para os estudantes, impossibilitando que eles
problematizem questões da sua realidade, a fim de superá-las e isso os distancia da
escola. Observamos isso na fala deste estudante:
No ensino regular os professores passam um monte de “coisas” que tu não
vai usar nunca na tua vida. A gente tem que decorar tudo só para usar uma
vez na hora da prova, ficar martelando aquilo na cabeça, perdendo nota,
rodando “trocentas” (sic) vezes por conteúdos que tu vai passar a vida inteira
e nunca vai descobrir pra que servem. (educando da totalidade 8/ EB).

Diante da manifestação do jovem, perguntamos aos professores a que eles
relacionaram

o número excessivo

de

reprovações apresentados e

como

compreendiam a fala acima. Nesse dia, tivemos a nítida impressão de que a fala do
estudante convidou os docentes à reflexão e estes se mostraram abertos ao diálogo.
Os professores atribuíram as referidas reprovações e relatos ao fato de os estudantes
considerarem o Ensino Médio regular muito “maçante”. As professoras Mariposa e
Tita enunciaram:
Ele disse assim “eu vou abandonar porque eu não tenho...” vou usar bem o
termo que ele disse “... eu não tenho saco para aguentar isso tanto tempo”,
foram as palavras dele. Então é muito maçante para eles de repente. Eu vejo
que a EJA, o concentrar mais, que (eu vou falar da minha percepção e na da
conversa que eu tenho com eles), sai um pouco daqueles exercícios,
exercícios... (EDUCADORA TITA/EC).

A docente destacou que a insatisfação dos jovens com o Ensino Médio regular
se dá em função de que esta etapa da Educação Básica ainda é excessivamente
conteudista e desvinculada das reais necessidades deles. Essa revelação demonstrou
que ela não só percebe que da forma como está sendo desenvolvido o Ensino Médio
não tem sentido para os jovens, como aproveitou a oportunidade para problematizar
aspectos que já vinha tentando refletir com seus colegas nas reuniões pedagógicas
há um bom tempo e que agora corajosamente o fez a partir das vozes de seus
educandos.
A educadora Brígida destacou ainda que, na verdade, a escola e os professores
acabam sempre “priorizando só o conteúdo em si, sem levar em conta as diversidades
e os objetivos dos estudantes” (EDUCADORA BRÍGIDA/EB). Isso demonstrou que as
professoras percebem a necessidade de se trabalhar com conteúdos mais
significativos para os estudantes, bem como compreendem que a escola está ainda
muito atrelada à reprodução de conteúdos. Esse modelo de educação preocupa-se
em falar da realidade “como algo parado, estático, compartimentado e bemcomportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à
experiência existencial dos educandos” (FREIRE, 2011, p. 79).
Diante das colocações feitas pelos docentes das duas escolas participantes,
percebemos o quanto, para alguns, ainda é difícil e complicado reconhecer que
existem práticas desmotivadoras e excludentes. Mas ao mesmo tempo percebemos
que muitos ali não só compreendem como desafiaram seus colegas a refletir mais
sobre o que faz com que esses jovens percam o interesse pela escola. A tarefa
docente não se esgota no ensino da matemática, da geografia, da sintaxe, da história.
Ela implica a seriedade com que se ensinam essas e outras disciplinas e exige o
compromisso e o engajamento em favor da superação das injustiças sociais (FREIRE,
2013, p. 141), as quais às vezes também acontecem no próprio espaço educativo.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
Este estudo fundamentou-se em uma abordagem qualitativa. As pesquisas
dessa natureza são utilizadas “no estudo da história, das relações, das
representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das

interpretações que os homens fazem a respeito de como vivem, constroem [...] a si
mesmos, sentem e pensam” (MINAYO, 2013, p. 22).
Para isso, optamos por fazer uma pesquisa do tipo estudo de caso (multicasos).
De acordo com Yin (2001, p. 39), “o estudo de caso investiga um fenômeno
contemporâneo com profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes”. Mas
ele só tem sentido quando é significativo, completo, e estuda uma unidade bem
delimitada não só com a preocupação de analisar apenas aquele caso, mas de
compreender o que ele representa dentro de um todo e a partir desse todo.
Para a dinâmica dos encontros com os professores, utilizamos a metodologia
epistemológico-política dos Círculos Dialógicos Investigativo-formativos que vem
sendo desenvolvida pelo Grupo Dialogus, inspirada nos Círculos de Cultura1 de Paulo
Freire. Esta metodologia de pesquisa e formação, conforme Henz (2014), possibilita
reconhecer cada pessoa na sua singularidade. O autor salienta ainda que, “Sob esse
prisma, todos os participantes da pesquisa são reconhecidos como coautores, muito
embora haja um pesquisador líder mediando os diálogos investigativo-formativos”
(HENZ, p. 04).
Diante disso, esta pesquisa possuiu também características de pesquisaformação, visto que os participantes investiram “ativamente em cada etapa do
trabalho” (JOSSO, 2010, p. 135). A pesquisa-formação ultrapassa a ideia de dissertar
apenas sobre a formação dos sujeitos, para que estes se assumam como sujeitos da
formação. Isso porque o sujeito interlocutor, na processualidade dialógica dos
encontros, vai tomando consciência de si, do outro e da sua realidade, e, a partir das
reflexões feitas com o grupo, torna-se capaz de fazer e refazer o mundo e também a
si mesmo.
O estudo aqui apresentado realizou-se em duas escolas da rede pública estadual
da cidade de Santa Maria, RS, que oferecem Ensino Médio regular e Ensino Médio
EJA. Os sujeitos participantes do estudo foram/são professores da Educação de
Jovens e Adultos que atuavam/atuam também no Ensino Médio diurno das escolas
investigadas. É importante destacarmos que, antes de efetivamente concretizarmos
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Constituem-se como um espaço dinâmico de aprendizagem e troca de conhecimento através do
diálogo, representativa de situações reais.

os diálogos com os professores, escutamos os estudantes da EJA das escolas
participantes, a fim de levantar as temáticas para iniciarmos então às discussões com
os docentes.
(IN)CONCLUSÕES
Com base nos diálogos e nas reflexões apresentadas, podemos concluir com
este estudo que a juvenilização na EJA está diretamente ligada às práticas
excludentes tanto da sociedade, quanto da própria escola regular. Encontramos,
nessa modalidade, jovens que trouxeram/trazem consigo marcas de um contexto
sócio-histórico-cultural opressor que o inferioriza, e que o culpa pela sua própria
condição de oprimido e fracassado, bem como de uma escola regular que, muitas
vezes, o inferiorizou/inferioriza e o fez/faz vivenciar experiências de insucesso e
exclusão. São pessoas que tiveram/têm suas vozes silenciadas no Ensino Médio
regular, mas que dependem dele para conquistar uma vida social mais digna e que,
para isso, buscam nas salas de aula da EJA uma educação mais significativa, pautada
em práticas humanizadoras capazes de possibilitar a conclusão de seus estudos.
Dialogando com os professores, observamos que estes reconhecem a
intensidade com que o Ensino Médio regular, principalmente o diurno, é excludente e
conteudista, ao mesmo tempo em que admitem ter certa resistência em repensar seus
quefazeres e os objetivos dessa etapa da Educação Básica. No entanto, percebemos
também, a partir das falas dos professores, que não acontece em relação ao seu
quefazer no Ensino Médio EJA, uma vez que, quando diz respeito a essa modalidade,
todos facilmente compreendem a necessidade de propiciar aos estudantes uma
educação diferenciada, significativa e humana, capaz de melhor acolhê-los. Isso em
função de que os docentes consideram que os estudantes da EJA já passaram por
situações difíceis e excludentes e, por isso, precisam ser melhor acolhidos, a fim de
resgatarem a sua dignidade como seres humanos e cidadãos e que, para isso, quem
trabalha na modalidade precisa ter um “olhar diferenciado” para esses jovens.
Diante disso, reafirmamos a importância de propiciar espaços-tempo de
formação permanente em que todos possam refletir sobre as situações-limite e as
necessidades do contexto da escola, e dialogar abertamente sobre elas, sem receio
de assumirem-se como seres inacabados em constante busca de ser mais em todos

os aspectos do humano. Certamente, são múltiplos os desafios que se apresentam
aos professores, mas a educação tem o papel de incentivar cada um e uma a dizer a
sua palavra, de maneira crítico-reflexiva, entendendo os estudantes como “sujeitos
sociais” (DAYRELL, 2003) que fazem história e proporcionando-lhes as condições
adequadas para que se constituam como cidadãos dignos, críticos e esperançosos
por um mundo mais justo.
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PROFESSORAS INICIANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL, EGRESSAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO, DO
CURSO DE PEDAGOGIA, NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Eloisa Maria Wiebusch1
Andressa Wiebusch 2
Eixo 2 - Formação de professores
RESUMO
O presente estudo buscou investigar a construção da docência de professoras iniciantes da educação
infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, egressas de primeira geração da família nuclear, do
curso de Pedagogia, na modalidade de Educação a Distância, EaD. A pesquisa com abordagem
qualitativa e o instrumento para coleta de dados foi o questionário, com perguntas abertas e fechadas,
realizado com seis professoras3 iniciantes na docência, da educação infantil e dos anos iniciais do
ensino fundamental, egressas de primeira geração da família nuclear, do curso de pedagogia, EaD,
com até cinco anos experiência docente. Para a leitura, análise e interpretação dos dados usou-se os
princípios de análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). O estudo revelou a trajetória acadêmica
e profissional das professoras iniciantes na docência, as precursoras da família a conquistar um
diploma na educação superior, venceram uma etapa importante de suas vidas e iniciaram um novo
desafio ao ingressar na profissão docente, um processo longo de transformar-se em professora. A
inserção à docência é uma etapa fundamental do aprender a ensinar, repleta de tensões, desafios e
aprendizagens que contribuem de maneira essencial para a construção da identidade profissional,
mesmo para quem realizou a formação inicial para a docência, é um período complexo. Os resultados
confirmam a necessidade de um trabalho de acolhida, de acompanhamento e de formação nos
primeiros anos da docência. É importante que as instituições de ensino tenham um Programa
Institucional de Inserção à Docência, pautado na reflexão e análise sobre a prática pedagógica.
Precisamos de mais pesquisas sobre os professores iniciantes e também sobre os estudantes e
egressos de primeira geração, na busca de novos caminhos para a formação de professores e
educação superior.
Palavras-chave: Professores Iniciantes. Docência. Educação a Distância. Pedagogia. Primeira
Geração.

INTRODUÇÃO
A expansão da educação superior no Brasil mudou o perfil dos universitários.
Muitos estudantes ou egressos são da primeira geração da família nuclear, isto é, o
primeiro integrante da família a cursar uma graduação. Neste contexto, surge o
crescimento da Educação a Distância, EaD, uma modalidade de ensino, que está
cada vez mais em evidência, com destaque para a licenciatura em Pedagogia. De
acordo com a LDB nº 9394/96, o pedagogo pode atuar na educação infantil, anos
1
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3 Quando referimos às entrevistadas usamos o termo professoras.

iniciais do ensino fundamental, ensino médio, na modalidade normal e gestão escolar
(supervisão e orientação educacional).
O início da carreira docente é o momento basilar de aprendizagem da docência,
do aprender a ensinar, da constituição do ser, estar e fazer-se professor. Marcelo
Garcia (2009, p. 20) afirma “os primeiros anos de docência são fundamentais para
assegurar um professorado motivado, implicado e comprometido com a sua
profissão”.

Este ciclo é permeado por muitos dilemas, desafios e inúmeras

possibilidades, os anos iniciais são decisivos para a estruturação da prática
pedagógica e essenciais para o desenvolvimento profissional docente. Corrobora
Tardif (2002, p. 84) ao mencionar que é “[...] um período muito importante da história
profissional do professor, determinando inclusive seu futuro e sua relação com o
trabalho”. O ingresso no mundo do trabalho deixa marcas na vida de qualquer
profissional, define a permanência ou não na profissão.
A pesquisa teve como objetivo investigar a construção da docência de
professoras iniciantes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental,
egressas de primeira geração da família nuclear, do curso de Pedagogia, EaD. A
investigação teve origem com o problema: Como se constituiu os anos iniciais da
docência de egressas de primeira geração, do curso de Pedagogia, EaD?
EGRESSOS DE PRIMEIRA GERAÇÃO DO CURSO PEDAGOGIA, EAD
A crescente expansão da educação superior brasileira nos últimos anos
promoveu mudanças consideráveis no perfil dos universitários. Atualmente, temos
uma grande diversidade, estudantes provenientes de famílias de baixa renda, de
raças variadas, de idade superior a idade certa, ou seja, acima dos 18 aos 24 anos de
idade, muitos são estudantes trabalhadores e são de primeira geração da família
nuclear, isto é, o primeiro integrante da família que está cursando ou é egresso, de
um curso superior. Conforme Nunes (2015, s/p):
os alunos de primeira geração são aqueles cuja família não tem histórico
acadêmico no ensino superior. São os primeiros em seus lares – às vezes,
até os primeiros em suas comunidades – a ingressar em uma universidade,
o que os enche de orgulho, mas também traz muitos desafios novos.

A ampliação do acesso à educação superior contribuiu para a entrada de
estudantes de primeira geração, porém desconhecemos programas de apoio nas

universidades brasileiras para ajudar estes estudantes a permanecer com sucesso
acadêmico.
Com a expansão da educação superior, ocorreu também o aumento da
Educação a Distância, EaD, surge para os sujeitos que por diferentes motivos não
tiveram acesso a educação superior presencial, é um meio de inclusão. A EaD está
oportunizando aos estudantes construir conhecimentos, utilizando-se de múltiplos
materiais e tecnologias, principalmente em cursos de graduação (licenciatura,
bacharelado

e

tecnólogo), pós-graduação,

entre

outros.

As situações de

aprendizagem são muitas, a característica básica é a autonomia e autodisciplina no
estudo e na realização de atividades. Os encontros presenciais com o professor/tutor
precisam ser o momento do debate, partilha de saberes e esclarecimento de dúvidas.
Almeida, Iannone e Moreira (2012) realizaram uma pesquisa sobre o curso de
Pedagogia a distância. Ressalta Almeida (2015, p. 10):
[...] os alunos também reconhecem que a metodologia do curso propicia a
construção da autonomia e da autodisciplina para o estudo, o
desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao exercício
profissional; valorizam a alta frequência dos encontros presenciais nos pólos;
em parte dos cursos investigados, identificam, a criação de situações para a
articulação teoria-prática, em que os estágios se constituem como espaço de
construção da prática profissional; apontam a qualidade da formação que lhes
é oferecida e as contribuições para a prática profissional competente.

Na maioria dos cursos de Pedagogia, EaD, os alunos têm a oportunidade de
vivenciar momentos de articulação entre teoria e prática e também os estágios
curriculares obrigatórios são espaços iniciais para o exercício da docência.
PROFESSORES INICIANTES: UM OLHAR SOBRE A INSERÇÃO PROFISSIONAL
Os professores no início da carreira passam por vários desafios, há o
descompasso entre o aluno que foram e o aluno que encontram, vivem a fase de
transição de estudantes ou trabalhadores para docentes, convivem com uma
diversidade de níveis e modalidades de ensino, disciplinas, conteúdos, o confronto e
a compreensão do perfil dos alunos. Para Marcelo Garcia (2009, p. 86), “converter-se
em professor se constitui num processo complexo, que se caracteriza por natureza
multidimensional, idiossincrática e contextual”.
Precisamos intensificar o processo de ação-reflexão-ação sobre a prática
pedagógica, mediada pela teoria, pela multiplicidade de saberes, tempos e espaços

presentes no mundo contemporâneo. De acordo com Vaillant e Marcelo Garcia (2012,
p. 92): “aprendemos a ser docentes quando somos conscientes do que fazemos e do
porquê o fazemos; quando damos razões e refletimos sobre as origens e
consequências de nossas condutas e das dos demais”. Dada à complexidade do fazer
pedagógico, para todos os professores, mas principalmente para os ingressantes na
profissão, é fundamental ter um programa de inserção para o acompanhamento e
apoio para favorecer o desenvolvimento profissional docente. Conforme Marcelo
García (2010, p. 36): “os programas de inserção ajudam os professores a se inserirem
na realidade escolar de uma forma mais adequada e controlada”.
Os programas de apoio aos professores iniciantes são recentes, começaram a
aparecer nos anos 80, são crescentes em alguns países. No Brasil, existem algumas
experiências desses programas, como mostra o estudo de André (2012) e outros
pesquisadores.
Sendo assim, é importante o processo de interação com os professores
experientes, que realizam uma prática pedagógica diferenciada

e

significativa

contribui muito para o professor principiante, a troca interpares, o aprender com os
professores experientes, também chamados de “tutores”, “mentores”, “orientadores”,
“guias” são de suma importância para realizar um trabalho colaborativo. Reforçam
essa ideia Vaillant e Marcelo Garcia (2012, p. 144) ao afirmarem que:
a tarefa que designa ao mentor é a de assessorar didática e pessoalmente
ao docente principiante, de forma que se constitua como elemento de apoio.
[...]. Ele assume um papel de grande importância no programa de inserção,
pois é a pessoa que ajuda e dá orientações ao docente principiante, tanto no
currículo como na regência de classe.

O apoio e a parceria com um professor experiente/mentor contribuem para a
construção da docência e identidade profissional, ambos aprendem iniciantes e
experientes juntos. As interações entre esses colegas ajudam a ultrapassar o
isolamento e a solidão da profissão docente, tendo como horizonte o trabalho coletivo
e a busca constante da reflexão, análise permanente e crítica da prática pedagógica.
METODOLOGIA
A pesquisa com abordagem qualitativa e os instrumentos para coleta de dados
foram questionários, com perguntas abertas e fechadas. A investigação é de caráter

sigiloso, confidencial, preservando as identidades e falas das entrevistadas,
atendendo ao critério ético da pesquisa.
Os sujeitos de pesquisa foram seis professoras iniciantes na docência, da
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, egressas de uma
universidade privada, do Curso de Pedagogia, EaD, de primeira geração da família
nuclear a concluir um curso superior, com até cinco anos na carreira docente, do
município de Teutônia/RS.
Para a leitura, análise e interpretação dos dados usou-se os princípios de análise
de conteúdo proposta por Bardin (2009). A análise de conteúdo compreende um
método de pesquisa usado para descrever, analisar e interpretar, informações obtidas
por meio da coleta de dados, organizados em um texto.
DESCOBERTAS DA INVESTIGAÇÃO: UM OLHAR SOBRE A CONSTRUÇÃO DA
DOCÊNCIA
A pesquisa foi realizada com seis professoras iniciantes, com atuação na
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, sendo que duas
entrevistadas atuam na educação infantil e nos anos iniciais, três somente na
educação infantil e uma única só nos anos iniciais, em uma turma multisseriada com
alunos do 1º ao 5º ano na mesma turma. A maioria das professoras exercem suas
funções em escolas da rede privada de ensino, sendo que uma dessas atua em uma
escola especial que atende alunos deficientes e somente uma atua na rede municipal.
O regime de trabalho de quatro professoras é 40 horas semanais e de duas é 20 horas
semanais. Pertencem a uma faixa etária diversificada entre 28 a 46 anos.
Quanto à vida acadêmica, duas entrevistadas cursaram o ensino médio na
modalidade de educação de jovens e adultos, EJA e após realizaram o curso normal,
antigo magistério, pós-médio, uma cursou o ensino médio regular e após o curso
normal, pós-médio, três cursam o ensino médio, na modalidade normal (magistério),
de tempo integral, com sistema de residência estudantil, o antigo internato. Todas na
educação superior realizaram o curso de Pedagogia, EaD, na mesma universidade
privada e foram colegas de curso.
O pedagogo precisa ter uma visão ampla da educação para contribuir no seu
desenvolvimento profissional docente e dos demais professores, bem como na

aprendizagem dos alunos. Todas as professoras cursaram pós-graduação (latosensu), em nível de especialização, quatro realizaram o curso de “Psicopedagogia
Institucional”, outra cursou “Educação Especial e Inclusiva” e uma realizou duas
especializações em “Psicopedagogia

Institucional e Clínica” e “Orientação

Educacional”.
Segundo as entrevistadas no curso de Pedagogia tiveram muitas aprendizagens
significativas, crescimento pessoal e profissional e partilha de saberes como afirma
uma professora: “o curso de Pedagogia foi muito gratificante, aprendi muito e cresci
como profissional, os momentos de troca entre colegas foram muito significativos”.
Os cursos de formação de professores precisam se preocupar com as duas
dimensões que nos constituem, com a formação pessoal (ser educador como pessoa)
e profissional (prática docente) como Nóvoa, (1995, p. 15) sugere: “[...] relacionar a
formação de professores com o desenvolvimento pessoal – produzir a vida – e o
desenvolvimento profissional – produzir a profissão docente”. Portanto, a formação
docente precisa acontecer de modo indissociável da experiência de vida. A educação
precisa estar comprometida com o desenvolvimento total da pessoa, do ser integral,
pleno na sua inteireza, favorecendo o crescimento enquanto pessoas e profissionais.
Ainda sobre o curso de Pedagogia ressaltaram a qualidade do material de estudo
e a qualificação dos professores, como nos fala uma entrevistada: “o material
disponibilizado de fácil entendimento e professores qualificados”. O aluno do curso de
EaD é o protagonista na construção do conhecimento, o processo de ensinar e
aprender é de sua responsabilidade. Outra professora expressa: “gostei de fazer o
curso, acho fascinante este mundo da Pedagogia”.
O ingresso no curso de Pedagogia ocorreu por influência, principalmente de
colegas de trabalho, amigas professoras e familiares. Todas foram estudantes
trabalhadoras durante o curso. A maioria das entrevistadas não tiveram dificuldades
durante o curso de Pedagogia. Porém, uma argumenta: “durante o curso, minha maior
dificuldade era colocar as ideias no papel”.
Evidenciaram que o curso de graduação foi de qualidade e trouxe muitas
contribuições para a vida pessoal e profissional, salientaram a importância da
professora/tutora, como uma pedagoga afirma: “a qualidade se deve a professora que
nos ajudou, foi muito eficiente, prestativa, esclarecedora, com muita sabedoria”. O

professor/tutor exerce um papel fundamental nos cursos de EaD, a tutoria atende as
necessidades de democratizar o acesso ao conhecimento, oportuniza o trabalho
coletivo, a troca de saberes e a interação entre os alunos. A egressa salienta: “cresci
muito como profissional, as trocas em sala, às informações obtidas através do material
de estudo e mais as explicações da professora”.
As seis egressas são de primeira geração, foram as primeiras da família a
concluir um curso de graduação na educação superior. São motivos de orgulho,
satisfação e exemplo para a família por conquistarem o diploma universitário. Uma
entrevistada expressa: “é como se fosse realizar um sonho dos meus pais, eles não
tiveram oportunidade de continuar a estudar, e ter uma filha formada é motivo de
orgulho, sempre tive o incentivo deles”. Afirma outra egressa: “sinto-me realizada, meu
sonho sempre foi concluir a Pedagogia, sou orgulho para meus pais, sozinha batalhei
e quebrei barreiras”. A realização pessoal ao concluir a graduação é destacada e
também são exemplos de incentivo para os demais familiares busquem o ensino
superior. Como enfatiza: “é bom, sei que conquistei um lugar importante, algo que me
realiza e tento passar esses sentimentos para meu irmão e minhas filhas. Quero
também que façam uma boa faculdade”.
Os motivos que contribuíram para escolher a profissão docente foram à
admiração, o encantamento, a vontade de ser professora e a possibilidade de
aprender sempre, ao longo da vida. Destaca a professora: “sempre gostei de aprender
e essa profissão me proporciona, ensinar e aprender, sou feliz, gosto de ser
professora”. E também a alegria de trabalhar com crianças e as lembranças de exprofessores que fizeram a diferença na vida acadêmica. Como nos diz a interlocutora:
o encantamento que tenho pelos pequenos, a alegria de fazer novas
descobertas e poder aprender todos os dias. Sinto-me viva e alegre, sempre
admirei esta profissão e tenho ótimas lembranças de muitas professoras que
tive e com certeza isto foi um dos motivos também para a escolha deste
caminho.

A vontade de contribuir para melhorar a educação e a necessidade do professor
trabalhar com um olhar investigativo para cada aluno, em relação ao aprender,
considerando que o processo de aprendizagem de cada um é singular. Uma
participante procura: “colaborar para melhorar a educação, alguns professores
precisam se preocupar mais com aprendizagem dos alunos”.

Para as entrevistadas os anos iniciais da docência foram permeados por
sentimentos de medo, insegurança, angústia e intranquilidade. Conforme aponta uma
pedagoga: “no início fiquei um pouco assustada, medo de não dar conta e bateu a
insegurança e angústia”. De acordo com Marcelo Garcia (1999, p. 113) a etapa de
inserção docente é: “um período de tensões e aprendizagens intensivas em contextos
geralmente desconhecidos, e durante o qual os professores principiantes devem
adquirir conhecimento profissional além de manter certo equilíbrio pessoal”. A fase
inicial é de apreensão, inquietude, preocupação, mas de muitas aprendizagens e
experiências. Uma participante afirma: “a cada ano melhoro, tenho mais domínio de
turma e conteúdo, hoje consigo ter mais tranquilidade, sei que todos os alunos
aprendem, só o tempo é diferente”.
Os professores nos primeiros anos da docência vivem um choque de realidade.
Esse conceito se difundiu com o holandês Simon Veenman (1984) a realidade
imaginada e sonhada é diferente da que encontram na prática, os anos iniciais da
docência, são caracterizados por intensas aprendizagens, estudos, pesquisas,
ensaios e erros. A professora novata expressa: “cada dia era um novo aprendizado,
com muitos erros e acertos, estudos e muita pesquisa”. Marcelo Garcia (1999, p. 28)
reforça que esse é “o período de confrontação inicial do professor com as
complexidades da situação profissional”. Concorda com essa posição Cavaco (1999,
p. 179) ao relatar o momento vivido como sendo: “um tempo da instabilidade, da
insegurança, da sobrevivência, mas também de aceitação dos desafios, da criação de
novas relações profissionais [...]”.
Várias dificuldades foram vivenciadas no início da carreira pelas professoras
iniciantes em relação ao número de alunos por turma, como se refere a iniciante: “um
pouco complicado, ficar com uma criança é diferente do que ficar com várias em sala
de aula, com o tempo fui adquirindo experiência”. A insegurança de falar com as
famílias assuntos referentes ao desenvolvimento do aluno, como nos diz: “tive medo
de conversar alguns assuntos com as famílias como adaptação escolar, dificuldades
de aprendizagem, comportamento da criança, não sabia como lidar com estas
situações”. Na mesma direção, outra reforça: “a questão dos limites dos alunos, até
que ponto poderia intervir e ver a reação dos pais frente a isso”.

Uma interlocutora mostrou preocupação na realização da avaliação da
aprendizagem e também o planejamento das aulas, como nos diz: “sentia-me
insegura para fazer as avaliações, me preocupava se o que planejava era o certo”.
Outra acrescenta: “a falta de experiência, o não saber o que fazer com as crianças,
qual o objetivo para cada idade, até onde eu podia trabalhar com elas”. A avaliação é
um (re)fazer contínuo, é um processo de ação-reflexão-ação, primordial para a
aprendizagem. Já o planejamento é essencial para uma aula significativa, faz parte
do nosso dia-a-dia, estamos sempre (re)planejando, (re)pensando nossas ações para
atingir os objetivos propostos.
Entre as dificuldades no início da docência para uma pedagoga foram a gestão
escolar e proposta pedagógica da escola: “a maior dificuldade que tive foi no começo
de carreira quando cheguei na escola, cheia de expectativas, tive que seguir o
currículo da escola, usar o método tradicional, que me deixou um pouco frustrada,
mas não me fez desanimar”. O foco principal da gestão escolar deve ser a gestão
pedagógica, a aprendizagem de todos os alunos, o desenvolvimento de estratégias
no cotidiano que contribuem para o sucesso escolar.
As pedagogas foram unânimes ao assegurar que o curso de Pedagogia
contribuiu para a prática pedagógica que desenvolvem, na atuação docente. Para a
professora: “a Pedagogia me ajuda até hoje, pois quando tenho alguma dúvida recorro
aos meus livros”. Confirma essa ideia outra pedagoga: “acredito que tudo foi válido,
veio ao encontro de tudo que vivencio em sala de aula”.
Outra entrevistada coloca: “o curso contribuiu muito, trouxe muito conteúdo e
informações novas para minha formação, mas poderia ter mais práticas, mais estágios
com alunos”. Essa professora sentiu a necessidade de ter mais aulas práticas e mais
momentos de interação com alunos, por meio de estágios curriculares. Para uma das
interlocutoras: “o curso contribuiu bastante, mas é apenas uma base, temos que
buscar sempre, os alunos hoje exigem muito do professor”. O docente precisa estar
sempre pesquisando, pensando em novas intervenções pedagógicas para os alunos
da contemporaneidade.
As professoras iniciantes buscaram socializar e compartilhar no início da
docência com colegas, amigas professoras experientes, e estudos como afirma:
“busquei ajuda de minhas colegas de trabalho, de amigas professoras e estudos sobre

os temas que sentia dificuldade”. Corrobora outra ao dizer: “minhas frustações e
conquistas sempre socializei com colegas da escola, acredito que nas socializações
podem surgir novas ideias para melhorar ou até mesmo desenvolver o que deu de
errado de outra forma”. Uma professora novata menciona: “eu e uma colega fazíamos
o planejamento das aulas juntas, acho que é necessário à troca de experiências”.
Também recorreram aos livros e a internet para planejar as aulas, como destaca;
“no início os livros didáticos sempre foram meu suporte e quando a internet estava
acessível passei a usá-la”. Uma professora compartilhava nas reuniões pedagógicas:
“uma vez por semana nas reuniões pedagógicas discutíamos nossas dificuldades e
sucessos”. Uma das entrevistadas atua em uma escola multisseriada, da zona rural é
a única professora e realiza várias atividades na escola: “trabalho em uma escola do
interior, sou a única professora, sou diretora, secretária, faxineira entre outras
atividades, não tenho colega para socializar, mas busco amigas professoras de outras
escolas”. Historicamente, o ofício de professor sempre foi uma profissão solitária, o
professor sozinho buscando fazer a diferença.
O trabalho coletivo, em equipe está ganhando amplitude no contexto das
mudanças da escola na contemporaneidade. A necessidade cada vez maior dos
professores realizarem o trabalho em equipe para dar conta dos múltiplos desafios
que a escola enfrenta é assim complementada também por Nóvoa (2009, p. 31): “os
modos de profissionalidade docente implicam um reforço das dimensões colectivas e
colaborativas, do trabalho em equipa, da intervenção conjunta nos projectos
educativos de escola”. A importância da cada um para construir o coletivo na escola,
para criar um ambiente de coletividade, pois o sucesso da aprendizagem deve ser
compromisso de todos.
Para as pedagogas vários fatores contribuem para a construção da docência
destacam: paciência, afeto, postura e comprometimento. A amorosidade é essencial
no processo de ensinar e aprender, de quem ensina e a quem se ensina. Ensinar e
aprender são uma prática afetiva e reflexiva. Como afirma Morin (2002, p. 20): “[...] no
mundo humano, o desenvolvimento da inteligência é inseparável do mundo da
afetividade”. Ressalta a professora: “em primeiro lugar o amor, a paciência e o
comprometimento com o aluno e com a profissão”. Nessa direção Libâneo (2001, p.
175) explica: “[...] precisamos imensamente de professores bem preparados,

eticamente comprometidos, que tenham um envolvimento no projeto da escola e na
execução e avaliação desse projeto”.
Segundo as entrevistadas contribuem também para a construção da docência,
as leituras, a educação continuada, o aprender ao longo da vida, em infinitas situações
de aprendizagens, é um eterno aprender e ensinar. Para uma interlocutora: “as
formações e leituras que faço, são essenciais, não posso parar de estudar”.
Precisamos intensificar o processo de ação-reflexão-ação sobre a prática pedagógica
e as ações de educação continuada, para dar conta das aprendizagens tão
diversificadas do mundo em que vivemos. A educação continuada para Araújo (2000,
p. 34) deve ser compreendida como: “processo construído por práticas cotidianas de
reflexão sobre o trabalho que o professor desenvolve, essa denominação oferece-nos
uma possibilidade mais abrangente para obtermos a visão mais integrada da
educação”.
Conforme uma docente, alguns ex-professores que teve ao longo da vida
acadêmica, o ambiente de trabalho, as experiências e o amor pela profissão auxiliam
na construção da docência: “acredito que os professores que me guiaram neste
caminho, foram minha base, aprendi muito, as experiências vividas com os alunos, o
ambiente de trabalho e amar a profissão”.
Para algumas interlocutoras a escola proporcionou e desenvolveu ações junto
às professoras iniciantes para contribuir na construção da docência por meio da
participação em eventos de educação continuada, como nos diz: “cursos de educação
continuada e ajuda de custo para palestras e seminários fora da cidade”. E também
a colaboração de colegas e os momentos para compartilhar as experiências, como
expressa a docente:
em minha caminhada tive a sorte de encontrar pessoas maravilhosas que
apoiaram e o melhor é que acreditaram no meu trabalho. Pessoas que não
criticavam minhas atitudes, mas que mostravam como melhorar para obter
mais sucesso, para atingir meus objetivos. Sempre nos reuníamos para
conversar, trocar ideias e experiências, acho que é importante as trocas entre
colegas.

Para duas entrevistadas a escola não proporcionou ações para as principiantes,
para colaborar na construção da docência, como salienta: “tinha que estudar e correr
atrás de novos conhecimentos sozinha”. Outra destaca: “depois de algum tempo na
escola, até deram algumas dicas, mas precisamos correr atrás”.

Percebe-se que as escolas de um modo geral não se preocupam em
desenvolver ações que possam contribuir na construção da docência e também em
acolher, acompanhar e apoiar o professor que está iniciando a profissão, é uma fase
esquecida pelas escolas e também pelas instituições formadoras. É importante que a
mantenedora de cada rede de ensino tenha um Programa Institucional de Inserção à
Docência para os professores iniciantes.
O processo de desenvolvimento profissional docente precisa ser construído ao
longo da trajetória pessoal e profissional, cada dia é um novo aprendizado, vai se
constituindo à medida que os docentes vão adquirindo experiências. Em cada aula
ministrada, uma nova aprendizagem, aprendemos junto com os alunos, por meio da
interação, do trabalho coletivo e colaborativo de todos os sujeitos envolvidos no
processo de aprender e ensinar. Temos muito, também, para aprender com a
experiência dos docentes iniciantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação desenvolvida com professoras iniciantes que atuam na educação
infantil e anos iniciais do ensino fundamental, com até cinco anos de exercício da
docência, egressas do curso de Pedagogia, EaD, de primeira geração da família
nuclear, ao concluir um curso superior, revelou a trajetória acadêmica e profissional
das precursoras da família a conquistar um diploma na educação superior. São
exemplos de garra, coragem e superação, venceram uma etapa importante de suas
vidas.
Um novo desafio foi ingressar na profissão docente, um processo longo para
transformar-se em professora. Pela formação todas estão habilitadas para a docência
na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, queriam realmente a ser
professoras, a docência assume sentido em suas vidas.
O período inicial da docência representou uma etapa fundamental do aprender
a ensinar e do processo formativo dessas professoras, que foi repleto de tensões,
desafios e aprendizagens, contribuindo para a construção da identidade profissional.
Esse ciclo foi marcado por sentimentos de alegria, satisfação e orgulho por iniciar a
inserção profissional, no exercício da docência e ao mesmo tempo de insegurança,
medo e angústia ao vivenciar as primeiras experiências profissionais da docência.

Com a pesquisa, ressaltamos que os professores iniciantes necessitam de uma
atenção especial, um trabalho de acolhida, de cuidado, de acompanhamento, de apoio
e de formação nos primeiros anos da docência. É imprescindível que as instituições,
de todas as redes de ensino tenham um Programa Institucional de Inserção à
Docência para os professores em início de carreira, pautado na reflexão e análise
sobre a prática pedagógica.
Destacamos que precisamos de mais investigações sobre as temáticas, temos
muito a pesquisar sobre os professores iniciantes e também sobre os estudantes e
egressos de primeira geração na educação superior, na busca de novos caminhos
para a formação de professores e educação superior.
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RESUMO
Este texto foi produzido a partir de estudos que vêm sendo realizados no Grupo de Pesquisa Educação
Especial: Interação e Inclusão Social (GPESP), da Universidade Federal de Santa Maria. O presente
trabalho aborda a temática da formação de professores articulada a área das altas
habilidades/superdotação (AH/SD) e as representações sociais que permeiam e perpassam o trabalho
educativo dos educadores no contexto escolar. Sendo assim, o objetivo é apresentar os principais
aspectos de um projeto de pesquisa na área supracitada para que, a partir disso, se possa realizar uma
problematização acerca da necessidade da promoção de estratégias de formação – inicial e continuada
– aos professores, em prol da desmitificação das AH/SD. Para tanto, será utilizada uma metodologia
descritiva-bibliográfica-reflexiva, pautada nos conhecimentos empíricos das pesquisadoras, oriundos
da práxis na referida área, bem como nas fundamentações teóricas pertinentes as AH/SD, com as
quais estas têm-se amparado nos últimos anos. A partir dos estudos de Moscovici (2015), Freitas e
Pérez (2012), Renzulli (2004), entre outros autores, faz-se referência a necessidade de estudos sobre
as AH/SD dentro do contexto escolar, em prol da formação dos professores sobre o tema, tendo em
vista as inúmeras ideias sobre o tema que podem ser encontradas nas descrições dos professores,
algumas conduzindo perspectivas equivocadas. Desse modo, acredita-se que seja importante o
conhecimento das representações dos professores a respeito das AH/SD, direcionando para a
oportunidade de uma formação sobre o tema, almejando, dessa forma, a construção de um contexto
inclusivo para estes alunos.
Palavras-chave: Formação de professores. Altas habilidades/superdotação. Representações sociais.
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Este trabalho aborda a temática da formação de professores articulada a área
das altas habilidades/superdotação (AH/SD) e as representações sociais que
permeiam e perpassam o trabalho educativo dos educadores no contexto escolar.
Sendo assim, este texto tem como objetivo apresentar os aspectos principais de
um projeto de pesquisa na área supracitada para que, a partir disso, se possa realizar
uma problematização acerca da necessidade da promoção de estratégias de
formação – inicial e continuada – aos professores, em prol da desmitificação das
AH/SD. Para tanto, será utilizada uma metodologia descritiva-bibliográfica-reflexiva,
pautada nos conhecimentos empíricos das pesquisadoras, oriundos da práxis na
referida área, bem como nas fundamentações teóricas pertinentes as AH/SD, com as
quais estas têm-se amparado nos últimos anos.
Cabe salientar que a área das AH/SD foi, historicamente, negligenciada e por
vezes mal compreendida, sobretudo na sociedade brasileira. Esta particularidade,
bastante prejudicial ao pleno desenvolvimento dos estudantes e ao avanço do sistema
de ensino, tem origens complexas e multifacetadas. Contudo, pode-se destacar os
mitos, acerca das AH/SD, como um significante fator constitutivo das eventuais
interpretações equivocadas, especialmente de professores, no que concerne a
identificação e ao atendimento adequado aos estudantes com AH/SD.
Algumas iniciativas oriundas de ações desenvolvidas em Universidades tentam
alterar o paradigma mencionado anteriormente e dentre estas pode-se citar o trabalho
realizado, há mais de dez anos, pelo Grupo de Pesquisa Educação Especial:
Interação e Inclusão Social (GPESP), coordenado pela professora Drª Soraia
Napoleão Freitas, da Universidade Federal de Santa Maria. O GPESP concebeu e
desenvolveu projetos de extensão e pesquisa na área das AH/SD, colaborou com o
ensino e formação no âmbito das escolas, bem como produziu inúmeros trabalhos
publicados em Anais de Congressos, periódicos científicos-acadêmicos e outros.
Assim, sempre almejou que o conhecimento sobre esta área se difundisse e se
propagasse em grandes escalas, em benefício dos sujeitos com AH/SD, conforme a
Legislação apregoa, em função de suas necessidades educativas especiais.
Na perspectiva de continuar colaborando com a área das AH/SD, a partir de
2016, com um enfoque ainda maior na formação de professores, o GPESP
desenvolve outros projetos coordenados pela professora Drª Tatiane Negrini,

professora do Departamento de Educação Especial, da Universidade Federal de
Santa Maria.
Dentre os projetos realizados pela equipe do referido grupo de pesquisa, cabe
apresentar neste trabalho o projeto denominado “Representações sociais sobre os
estudantes com altas habilidades/superdotação e a inclusão educacional: o olhar dos
professores”. O objetivo geral previsto para a realização da pesquisa supracitada é o
de investigar as representações sociais dos professores a respeito dos estudantes
com altas habilidades/superdotação e da inclusão educacional, compreendendo os
efeitos destas nas práticas inclusivas. Dentre os objetivos específicos do referido
projeto intui-se conhecer as representações sociais dos professores a respeito dos
estudantes com altas habilidades/superdotação; compreender as representações
sociais dos professores sobre a proposta de inclusão educacional dos estudantes com
altas habilidades/superdotação; analisar as mudanças nas representações dos
professores sobre as altas habilidades/superdotação após a participação em um
grupo de discussão sobre o tema e compreender os efeitos das representações
sociais sobre os estudantes com altas habilidades/superdotação nas práticas
inclusivas.
Diante dos objetivos expostos, defende-se a relevância da pesquisa bem como
do presente texto, uma vez que a educação especial abrange, a partir das orientações
da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva
(BRASIL, 2008), o Atendimento Educacional Especializado (AEE) ofertado de maneira
complementar e/ou suplementar aos alunos com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nesse sentido, se faz necessário
que, primeiramente, os professores tenham subsídios e conhecimentos acerca das
especificidades e caracterização dos sujeitos com/para os quais atuam.
Para tanto, a formação de professores torna-se uma necessidade primária, pois
sem os conhecimentos derivados de pesquisas empíricas e/ou teóricas a pratica
educativa dos professores fica à mercê do senso comum que, por vezes, é permeado
de muitos mitos e concepções equivocadas sobre os temas desconhecidos e/ou não
aprofundados. Portanto, alerta-se para a importância da formação de professores,
contudo esta só será possível no âmbito escolar se houver uma equipe gestora

eficiente e preocupada com tais questões e problemáticas, como a da inclusão de
estudantes com AH/SD.
Corroborando com a problemática anteriormente apresentada, Negrini (2015)
verificou em sua pesquisa que alguns estudantes com AH/SD nem sempre são
reconhecidos por seus professores, dificultando assim seu processo de inclusão
escolar. Desse modo, esses estudantes, por vezes, são rotulados como “alunos
problemas” e/ou “hiperativos”, reforçando preconceitos e concepções equivocadas a
respeito do estudante com AH/SD, prejudicando sua real inclusão escolar.
Sendo assim, se torna urgente que todos os educadores, pedagogos,
professores licenciados, educadores especiais e gestores escolares atentem a esta
situação e busquem qualificar sua formação docente no que tange a área das AH/SD,
para que sejam capazes de identificar, reconhecer e valorizar os potenciais superiores
destes estudantes, a fim de efetivar ou, ao menos, promover espaços propícios à
inclusão escolar de todos os estudantes.
Nesta perspectiva, pensar a respeito das representações sociais e a formação
de professores é um aspecto que está diretamente relacionado com a gestão
educacional, pois os professores são agentes das práticas educacionais, de
planejamento e organização do cotidiano escolar. Visto desta forma, acredita-se que
esta discussão pode contribuir para que os gestores educacionais possam ampliar o
conhecimento sobre o tema das AH/SD, repercutindo em suas práticas de ensino, de
gestão e organização escolar.
AS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
A educação de alunos com AH/SD vem sendo uma temática crescente nos
debates e nas produções acadêmicas contemporâneas. Quando aborda-se o tema da
educação especial, não se pode esquecer que este grupo de sujeitos também faz
parte deste campo e que necessitam de orientação e atendimento educacional
especializado, principalmente no que se referem à identificação, comportamentos e
desenvolvimento no âmbito escolar.
Na descrição da política educacional (BRASIL, 2008) ficam evidentes os
comportamentos de AH/SD que podem ser visualizadas de diferentes maneiras em
cada um desses sujeitos, de acordo com suas características específicas.

Dessa forma, é relevante a fundamentação teórica utilizada para definir e
compreender a inteligência recorrendo-se aos estudos de Howard Gardner (1994),
mais especificamente acerca da sua contribuição pela Teoria das Inteligências
Múltiplas, e nos estudos do educador norte-americano Joseph Renzulli (1994), para
definir um comportamento superdotado, através da sua Teoria dos Três Anéis.
Gardner (1994) propôs que os seres humanos são capazes de desenvolver sete
inteligências: linguística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-cinestésica,
interpessoal e intrapessoal. Mais tarde, complementando sua obra, propôs a
inteligência naturalista e, mais recentemente, levantou a possibilidade de haver mais
um tipo de inteligência: a existencial, porém esta última ainda não foi confirmada como
a nona inteligência. Optou-se por esta fundamentação, principalmente, devido ao fato
da Teoria das Inteligências Múltiplas ter rompido com o paradigma histórico que
concebia a inteligência sob uma perspectiva restrita e padronizada, que imperou até
a metade do século XX, no qual apenas a inteligência linguística e lógico-matemática
eram consideradas e valorizadas pelos testes de Q.I. (Quociente Intelectual) instrumento unilinear de avaliação, amplamente difundido e aceito na década de
cinquenta do século passado.
Todavia, ao contrário das Teorias Psicométricas, referidas anteriormente, a
definição de inteligência de Gardner é ampla, pois abrange uma série de habilidades
e considera os fatores ambientais como sendo de suma importância para o surgimento
e desenvolvimento dos potencias nas diferentes áreas do saber. Além disso, ressalta
a capacidade para a identificação e resolução de problemas bem como a criação de
produtos culturalmente válidos.
Para Gardner (1994), a inteligência é um potencial biopsicológico que todos os
seres humanos possuem. No entanto, o desenvolvimento de cada inteligência será
determinado por fatores genéticos, neurobiológicos e por condições ambientais e
motivacionais. Dessa forma, pode-se inferir que o potencial elevado de sujeitos com
AH/SD não é garantia de que suas capacidades se tornem competências de maneira
a apresentarem um desempenho satisfatório em todas as áreas do saber.
Considerando os estudos sobre AH/SD, na concepção de Renzulli (2004) a
pessoa com superdotação deve apresentar três comportamentos, sendo eles:
habilidade acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade. Assim, a

intersecção destes três resultaria nas AH/SD. É importante mencionar que estes
comportamentos devem aparecer, mas não necessariamente na mesma intensidade.
Diante disso, é imprescindível que a escola promova formas de incentivar e
desenvolver os diversos potenciais desses sujeitos, se organizando e articulando
propostas de aprendizagem diferenciadas para os alunos com AH/SD, visando suprir
suas necessidades e propiciando um espaço rico em experiências diversas, onde
ocorram redes de diálogo, troca de conhecimentos, aprofundamento teórico nas áreas
de interesse bem como, propiciar oportunidades para que estes sujeitos encontrem
desafios compatíveis com suas capacidades.
Desse modo, a fim de que seja efetivada uma educação qualificada para os
alunos com AH/SD, pode ser estruturado um conjunto de ações e práticas, tanto
intracurriculares como extracurriculares. Sabe-se que o contexto escolar vive a tensão
de inúmeras demandas, mas algumas ações podem ser organizadas para
suplementar o currículo escolar. A proposta do enriquecimento extracurricular é uma
destas possibilidades, sendo que quando organizada com um embasamento teórico
condizente e considerando as diversas habilidades dos alunos, pode alcançar
resultados relevantes para a vida educacional, social, familiar desses estudantes.
Conforme Sabatella (2008), o enriquecimento proposto aos estudantes com
AH/SD é feito basicamente em três aspectos, a saber:
Dentro dos conteúdos curriculares, com adaptações ou ampliações de seus
assuntos, de acordo com os interesses do aluno; dentro de um determinado
contexto de aprendizagem, com flexibilização ou diversificação do currículo;
e com projetos independentes (individuais ou em pequenos grupos) sejam
em oficinas, concursos, orientação com especialistas e mentores, em
atividades extracurriculares, realizadas em programas ou cursos para o
desenvolvimento pessoal em áreas específicas (SABATELLA, 2008, p.182).

Dessa forma, a fundamentação dos programas educacionais destinados aos
estudantes com AH/SD a serem desenvolvidos no ambiente escolar devem basearse na concepção de que esperar o sucesso destes apenas pela sua alta aptidão e
talento é equivocado, pois sem os estímulos e práticas educacionais adequadas estes
estudantes dificilmente atingirão um nível de excelência, os quais poderiam alcançar
com um atendimento condizente.
OS MITOS QUE PERMEIAM AS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO E SUA
RELAÇÃO COM AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Os sujeitos com AH/SD estão presentes no contexto escolar, e por isso também
necessitam receber o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Segundo a
Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva
(BRASIL, 2008), os alunos com AH/SD são descritos como aqueles que:
[...] demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas,
isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade
e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na
aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse (BRASIL,
2008, p. 09).

Esses alunos possuem características próprias, que podem se manifestar em
diferentes espaços seja social, na escola ou no meio familiar. Também podem
demonstrar habilidades em determinadas áreas diferentes. Além disso, esses alunos
são público da Educação Especial e necessitam receber um atendimento adequado
para potencializar e estimular suas habilidades. Considerando suas necessidades
específicas, Freitas e Pérez (2010) definem que:
[...] o professor no cotidiano escolar precisa reconhecer e responder às
necessidades diversificadas de seus alunos, bem como trabalhar diferentes
‘potencialidades’, estilos e ritmos de aprendizagem, assegurando com isso
uma educação de qualidade. (FREITAS; PÉREZ, 2010, p. 5).

Desse modo, nem sempre os comportamentos desses alunos são evidenciados
em um primeiro contato, necessitando de um olhar mais atento do professor ou
familiares para a sua identificação. O professor tem um papel importante nesse
processo, se tornando assim um sujeito ativo para a identificação. Além do mais, pode
contribuir também para um processo diferenciado para melhor atender as
necessidades desse aluno com AH/SD.
Diante disso, é fundamental o conhecimento das representações sociais perante
esses alunos com AH/SD, visto que estes dados podem contribuir para pensar o
processo de inclusão no contexto escolar. Romanowski (2013), a respeito desta
questão, salienta que:
Conhecer as representações sociais das professoras em relação às pessoas
com AH/SD é fundamental para as questões de identificação a atendimento
adequado a estas pessoas, pois estas representações são sistemas de
interpretação que regem a relação destes professores com a sociedade e,
consequentemente, com estes estudantes. (ROMANOWSKI, 2013, p. 43)

As representações sociais são, de acordo com os estudos de Moscovici, produto
da interação e comunicação, e configuram-se a partir do equilíbrio dos processos de
influencia social. As representações sociais são definidas como:
Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro,
estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu
mundo material e social e controla-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a
comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade,
fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os
vários aspectos de sue mundo e da sua história individual e social
(MOSCOVICI, 1976, xiii, apud MOSCOVICI, 2015, p. 21)

Desse modo, compreender este conceito contribui para que se possa realizar
estes estudos com o tema das AH/SD. Assim, acredita-se na importância do
conhecimento das representações dos professores sobre as AH/SD, para que assim
possam ser pensadas estratégias de formação e qualificação do processo
educacional para inserção e inclusão desses alunos no contexto escolar.
No entanto, ao evidenciar essas características desses alunos com AH/SD,
existem também muitos mitos que permeiam essa temática. Esses mitos acabam
prejudicando a identificação e posteriormente o atendimento desses alunos.
Os alunos com AH/SD muitas vezes são julgados como aqueles que “sabem de
tudo”, sentindo-se obrigados a se destacarem em todas as disciplinas gerando assim
conflitos consigo mesmo. Segundo Winner (1998, p.179) “as crianças rotuladas como
superdotadas têm mais problemas sociais do que as não assim rotuladas”. Esses
conflitos são gerados pela pressão de adquirirem um desempenho extremo ao ser
diferentes dos demais. Com isso, pode ocasionar problemas no desempenho escolar
e gerando assim sentimentos de indiferenças e às vezes também o isolamento.
Além disso, um dos mitos que mais são evidenciados no âmbito escolar é que
para os alunos serem superdotados necessitam ter o QI elevado. Winner (1998)
afirma que:
os testes de QI medem uma estreita gama de habilidades humanas,
principalmente facilidade com linguagem e número. Há poucas evidências de
que superdotação em áreas não-acadêmicas, como artes ou música,
requeiram um QI excepcional”. Ou seja, há uma parcela da população que
não está incluída nestas estatísticas, já que os testes padronizados não
privilegiam áreas mais subjetivas, por exemplo, habilidades cinestésicas.
(WINNER, 1998, p.15).

Nesse sentido, percebe-se que a falta de conscientização sobre o assunto e os
preconceitos deixam claros que a sociedade impõe os mitos perante esses alunos.
Esses preconceitos podem ser percebidos pelos discursos do senso comum sobre as
características desses alunos com AH/SD. Algumas pessoas associam esses alunos
como muito inteligentes não mencionando as possibilidades dos erros, das
dificuldades e dos possíveis fracassos.
Outro problema que ocorre com esses alunos é o fato de que muitas vezes eles
não têm consciência dos seus talentos e potencialidades, correndo o risco de que
esses potenciais fiquem “adormecidos” já que não são estimulados adequadamente.
Além disso, esses alunos com AH/SD se não forem aceitos nem compreendidos no
âmbito em que vivem, seja escolar ou familiar, podem tentar negar suas habilidades,
dificultando assim a aceitação e adaptação no ambiente escolar, além de se sentir
diferentes dos demais alunos. Assim, Sabatella e Cupertino (2011) evidenciam a
importância do reconhecimento e valorização desses sujeitos em que:
[...] o acesso a um tratamento diferenciado, adaptado às condições pessoais
do aluno com altas habilidades/superdotação, mas que garanta igualdade de
oportunidades, implica oferecer uma gama de possibilidades, dentro do que
é viável em cada instituição, para que cada uma possa desenvolver
plenamente seu potencial. O papel de programas específicos para esses
indivíduos é o de suprir e complementar suas necessidades, possibilitando
seu amplo desenvolvimento pessoal e criando oportunidades para que eles
encontrem desafios compatíveis com suas habilidades (2011, p. 69).

O tema das AH/SD, por ser evidenciado com mitos e incertezas, faz com que
muitos profissionais da educação ou os próprios familiares não compreendam esses
alunos com essas características, rotulando-os e desperdiçando os seus potenciais.
Dessa maneira, vale ressaltar a importância do incentivo dos potenciais desses
alunos com AH/SD, assim como também são essenciais trabalhos significativos com
os mesmos, para melhor compreensão e estimulação desses potenciais as
habilidades específicas.
A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES – INICIAL E CONTINUADA
–
EM
PROL
DO
CONHECIMENTO
ACERCA
DAS
ALTAS
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
O conhecimento a respeito das AH/SD é algo que vem sendo debatido há muitos
anos, porém muitos são os educadores que ainda desconhecem a temática, não
sabendo como identificar esses alunos. Assim, se formam os desafios para o devido
reconhecimento e atendimento desses sujeitos, isso inclui desde a formação dos

professores da sala regular até os da sala específica. Conforme sancionado na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, nos artigos 58, 59 e 60, “é
assegurada a formação de professores com especialização adequada para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados
para a ‘interação’ desses educandos nas classes comuns” (BRASIL, 1996).
Porém, infelizmente são poucos os investimentos na área da educação,
principalmente na capacitação de professores. Durante a formação inicial, os cursos
de licenciaturas oferecem o mínimo de carga horária para disciplinas que envolvam o
público alvo da educação especial – deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008). Ou seja, todos os
anos são formados profissionais, os quais podem muitas vezes sentirem-se
incapacitados de exercer sua profissão de forma com que abranja as singularidades
de todos os alunos.
Além disso, os professores ao iniciarem suas carreiras, são consumidos pela
longa jornada de trabalho, não obtendo tempo para a participação em cursos e
eventos, se distanciando das descobertas e estudos científicos, o que pode gerar o
desconhecimento sobre diversas temáticas. Deste modo, é importante que os
profissionais da educação se mantenham sempre atualizados às discussões sobre as
AH/SD, permititindo assim, que as concepções errôneas sobre essa temática sejam
desconstruídas.
É comum observar as insatisfações e reclamações de pais nas escolas, por seus
filhos

não

receberem

adaptações

curriculares

que

permitam

seu

melhor

desenvolvimento. Porém, como exigir dos profissionais da educação aquilo que,
muitas vezes, nunca foi apresentado nem problematizado durante todo período de
graduação? Aqui se pensa a importância da formação continuada, pois essa se
encarrega de suprir as demandas que não foram saciadas durante o processo de
formação inicial. Nisso, Freitas e Pérez (2012) ressalvam o Decreto nº. 7.611, o qual
afirma que:
[...] o Ministério da Educação assegura que prestará apoio técnico e
financeiro a ações voltadas à oferta do AEE, conforme consta no artigo 3º,
citando a implementação de salas de recursos multifuncionais; a formação
continuada de professores para o AEE; a formação de gestores, educadores
e demais profissionais da escola para a educação inclusiva. (FREITAS;
PÉREZ, 2012, p. 11)

Nesse sentido, é importante que todo ambiente escolar esteja preparado para
receber esses alunos, pois será a escola, através de todos seus segmentos, a
responsável por guiar todo processo de aprendizagem dos sujeitos com AH/SD. Sabese que o processo de aprendizagem envolve também, questões socioemocionais que,
na maior parte dos casos, é permanente por toda a vida. Nesse sentido, Camargo, et
al. (2012) faz a sequinte afirmação:
[...] Entende-se como bastante complexo o desenvolvimento das ações
relativas à acessibilidade educacional dos estudantes com altas
habilidades/superdotação, em virtude, dentre outros, dos próprios
comportamentos apresentados por estes não serem facilmente evidenciados
e confirmados, especialmente pela carência da formação dos professores
nesta área. (CAMARGO, et al., 2012, p. 4)

Desta forma, os professores precisam estar preparados para reconhecer seus
alunos e atendê-los conforme suas especificidades, assim como, elaborar adaptações
curriculares que os contemplem para que esses possam potencializar suas
habilidades e também se desenvolverem em outras áreas do conhecimento.
Porém, para que isso realmente aconteça, é imprescindível discutir meios que
viabilizem a formação desses educadores, pois muitos são os desafios, possibilidades
e atitudes para que aconteça a inclusão de pessoas com necessidades educacionais
especiais, nesse caso, a dos superdotados. Freitas e Pérez asseguram que:
O professor da escola inclusiva deve avançar em direção à diversidade. É
necessário deixar de ser mero executor de currículos e programas
predeterminados, para se transformar em responsável pela escolha de
atividades, conteúdos ou experiências mais adequadas ao desenvolvimento
das capacidades fundamentais dos seus alunos, tendo em conta o nível e as
necessidades deles. Para tanto, é necessário conhecer as características
individuais dos alunos com AH/SD e as diferentes formas de manifestação de
suas singularidades por meio de observações que lhes permitam identificar
as preferências e facilidades de cada um, assim como suas limitações.
(FREITAS E PÉREZ, 2012, p. 07)

Nesse viés, sabe-se que ainda há muitas carências no cenário atual da
educação, para se chegar a um modelo exemplar, porém é preciso desafiar os
professores a tornarem suas práticas pedagógicas mais inclusivas, de forma que
abarquem todos os alunos que necessitam dessas ações. Também se faz necessário,
que sejam disponibilizados um maior tempo para a formação dos professores, de
forma com que não sejam prejudicados em suas atuações. Pois, só o conhecimento

é capaz de mudar e permitir que os sujeitos com AH/SD potencializem suas
habilidades.
CONCLUSÃO
Entende-se que o tema das AH/SD está envolto por uma série de representações
sociais, sendo que os professores também são sujeitos que, em suas funções
educacionais, acabam produzindo estes sujeitos na escola. Desse modo, este
trabalho procurou apresentar algumas reflexões que vem sendo realizadas no referido
projeto de pesquisa, demonstrando a necessidade de que, a partir da investigação
das representações sociais dos professores sobre as AH/SD, se possa realizar uma
formação, a fim de que estes alunos sejam percebidos de maneira mais evidente no
contexto escolar, em prol da construção de um processo de inclusão escolar.
Além isso, a partir da problemática apresentada, percebe-se que muitas ideias
equivocadas podem estar contribuindo para a invisibilidade destes sujeitos na escola,
sendo que o debate a respeito do tema pode possibilitar mudanças na forma de ver e
descrever estes sujeitos na escola.
Assim, acredita-se que a gestão educacional, que envolve também os
professores que estão presentes no cotidiano da escola, ao fazerem estas reflexões
sobre os sujeitos com AH/SD e as representações sociais que perpassam este tema,
possam desenvolver outros conhecimentos sobre o assunto, contribuindo-se assim
para a identificação e o reconhecimento de maneira mais adequada destes sujeitos
na escola.
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Eixo 2 – Formação de professores
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre os principais aspectos que permeiam os cursos de
formação de professores promovidos pelo Grupo TEIA (Territórios, Educação Integral e Cidadania)
FAE/UFMG. Desenvolvido sob uma metodologia semipresencial com encontros em polos presenciais
e aulas a distância por meio do ambiente virtual Moodle, o propósito principal dessas formações é
constituir um espaço de diálogo e troca de experiências entre aqueles que vão construindo uma
educação integral, na conquista de uma cidadania plena buscando a garantia dos direitos das crianças
e adolescentes a uma educação integral de qualidade. O Grupo TEIA, em parceria com redes
municipais e estadual de ensino, utilizam de recursos federais para promover cursos de
aperfeiçoamento e atualização gratuitos para os professores das redes públicas de ensino que atual
no planejamento, acompanhamento e desenvolvimento das atividades voltadas para a promoção da
educação integral. Os cursos “Educação Integral e Integrada”, “Escola e Cidade” e “Docência na
Educação Integral”, tiveram respectivamente uma carga horária total de 180 horas-aulas sendo
divididos em módulos que trazem questões relacionadas ao desenvolvimento da Educação Integral no
Brasil, políticas públicas e pedagógicas e arranjos educativo local. Percebemos que com o crescimento
das experiências de ampliação de jornada na perspectiva de educação integral surge uma grande
demanda por formação por parte dos docentes e o grupo TEIA vem mobilizando esforços para atender
esse público. Ao longo das três formações os cursistas se mostraram bem participativos levantando
reflexões e novos apontamentos sobre as experiências que vivenciam. As parcerias entre a
Universidade e as Secretarias de Educação do municípios polos também contribuiu para o bom
andamento do curso seja na divulgação e incentivo a participação dos cursistas quanto na logística dos
espaços destinados a formação.
Palavras Chave: Formação de professores. Educação integral. Rede de aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Para entendermos a formação continuada de educadores presentes na
educação integral, temos que contextualizar como os cursos de formação vem se
constituindo ao longo destas últimas décadas. Até o final da década de 1980 a
formação continuada de professores predominava duas linhas metodológicas
descritas por Kramer (1989) como “os pacotes de treinamento” e os “encontros de
vivências”. A primeira linha priorizava a transmissão dos conteúdos e técnicas através
da disseminação de materiais didáticos informativos que eram muito distante da
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realidade do professor em seu ambiente escolar. Segundo a autora nesse modelo
“não se aprofunda a teoria, não se pensa a prática, não se transforma o trabalho
pedagógico” (KRAMER, 1989, p. 195). A segunda vertente, apontada por Kramer
(1989), denominadas por ela como “encontros de vivências”, eram as formações
voltadas para as práticas de intervenção. Tais formações visavam promover
mudanças no contexto escolar por meio de “laboratórios de sensibilidades”, oficinas e
outras ações de ordem prática abandonando muitas vezes os conhecimentos teóricos
(KRAMER, 1989, p. 196).

Segundo a autora, ambas vertentes de formação

continuada são precárias, pois polarizam determinada metodologia acarretando em
problemas no desenvolvimento dos trabalhos já que “estabelecem uma fratura entre
a teoria (que vira discurso) e a prática (que é substituída pela técnica)”.
A partir da década de 1990, a formação continuada de professores, assume
novos contornos tendo a reflexão como propulsor das práticas educativas. Nesta
concepção defendida por Donald Schön (2000) e Kenneth Zeichner (1993) a formação
continuada de professores não se restringe a cursos atualização pedagógica e
científica. Ela deve ser entendida como um processo contínuo de criação de espaços
de formação, pesquisa e reflexão sobre a prática docente frente a sua realidade na
comunidade escolar. Para Schön (2000) o professor tem que ter uma atitude de
reflexão-na-ação onde o docente deve questionar criticamente sobre o que lhe
orientou a fazer determinada ação. Nesse processo de tomada de consciência de sua
prática, o docente obtém melhor compreensão dos fenômenos e favorecem na
resolução de problemas encontrados no cotidiano escolar (BRANCO,2012).
Já Zeichner (1993) salienta a investigação como uma força motriz para a prática
educativa. Para o autor a prática e a teoria devem caminhar juntas onde o professor
deve analisar critica e empiricamente se determinada teoria ou saberes possui
validade em sua atividade (ZEICHNER, 1993, p. 21).
No contexto nacional Selma Garrido Pimenta (2005) analisou os pressupostos
do conceito de professor reflexivo e professor pesquisador o que a levou considerar a
articulação entre a prática, investigação e ação. Dentro deste paradigma da pesquisaação, o professor deve refletir e investigar suas práticas além de construir alternativas
para os problemas existentes. Para Vera Candau (1999), os saberes das experiências
dos professores constitui a cultura docente e são por elas validados. Por isso uma

formação docente adequada deve estar contextualizada aos aspectos pessoais e do
contexto profissional do professor trazendo em consideração os seus saberes e tendo
a escola como o locus da formação continuada.
Percebe-se que a formação continuada de professores é um processo de
aprendizagem permanente que abarca não somente as discussões teóricas, mas
também a reflexão e a prática do docente. Suas atividades devem superar ações
episódicas e construir conjunturas formativas que possibilitem o fortalecimento do
protagonismo do docente.
Baseado nos delineamentos apontados acima o desenvolvimento deste texto
visa apresentar a metodologia de trabalho dos cursos de formação de professores
destinado a educadores presentes em experiências de educação integral do Estado
de Minas Gerais. O artigo inicia apresentando seu referencial teórico sobre a
educação integral. Em seguida, é explicitado o embasamento metodológico dos
cursos de formação realizados pelo grupo TEIA. Posteriormente, trazemos as
considerações finais acerca do trabalho desenvolvido.
EDUCAÇÂO INTEGRAL: UMA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO EM DEBATE
Nos últimos anos a educação brasileira tem experimentado um processo de
expansão de jornada escolar que amplie não só horários de formação, mas que
também ultrapasse os muros da escola. Essa premissa agregada a educação, remete
a ideia de uma formação que vai além do desenvolvimento cognitivo e da ampliação
do tempo físico observando todos os aspectos do sujeito (GUARÁ,2006). Nela
educação também passa pelos campos da relação com a comunidade escolar, com a
cultura e diálogo com os diversos espaços de aprendizagem na cidade.
Neste novo cenário surgem as propostas de atividades de diferentes áreas do
conhecimento que dialoguem com os saberes científicos presentes no ensino
curricular, visando romper com a dicotomia entre educação escolar e não escolar e
ao mesmo tempo integrar as diversas dimensões formadoras do ser humano. De
acordo com o Programa Mais Educação (estratégia indutora do Ministério da
Educação para a construção de políticas de educação integral e em tempo integral no
país),

essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços, oportunidades
educativas e o compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais
da educação e de outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a
coordenação da escola com seus gestores,professores, estudantes e
funcionários.(BRASIL, 2011, p. 6)

Neste sentido, o PME defende que a tarefa de educar deve ser compartilhada
entre docentes, familiares e diferentes atores sociais. No entanto com um novo
contexto educacional surgem novas demandas e novos desafios. Na pesquisa
nacional1 intitulada “Mapeamento das Experiências em desenvolvimento no País”
(BRASIL, 2009b), identificou que entre os desafios existentes nas experiências de
ampliação de jornada, se encontra a demanda por oportunidades formativas para os
diferentes sujeitos envolvidos em atividades realizadas no âmbito da educação
integral.
Embora haja documentos oficiais que orientem a implantação e desenvolvimento
das propostas de ensino em uma concepção de educação integral, a falta de formação
dos educadores permite que cada profissional desenvolva seu trabalho da forma que
julga pertinente o que trás dúvidas com relação ao planejamento, excussão e
acompanhamento das atividades.
Para minimizar estas dificuldades com relação a formação, o PME, convida
instituições de ensino superior elaborar cursos de formação para professores que
atuam em diferentes papeis em experiências de educação integral. Segundo Mamed
(2012),
A universidade é uma instituição complexa e tem como função um amplo
conjunto de atuação: no ensino de graduação e de pós-graduação, na
extensão, universitária, no campo da investigação e da produção do
conhecimento e na gestão universitária, o que revela seus papéis e
compromissos sociais e que, permite um conjunto diversificado de
experiências profissionais. (p. 237)

Desta forma percebemos que para além das condições favoráveis para a
formação de professores, a universidade (principalmente as universidades públicas)
tem o dever social de contribuir para uma educação de qualidade.

1

Pesquisa desenvolvida por quatro universidades federais brasileiras e tinha como objetivo mapear as
experiências de educação integral existentes no país. Foram convidadas para a realização desse
estudo: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Universidade Federal do Paraná
– UFPR, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e Universidade de Brasília – UnB.
(MEC/SECAD, 2009b).

Embora nos pareça evidente a necessidade de proporcionar a formação de
professores para atuarem na educação básica, não podemos desconsiderar que
falamos de uma educação que
traz o sujeito para o centro das indagações e preocupações da educação.
Agrega-se à idéia filosófica de homem integral, realçando a necessidade de
desenvolvimento integrado de suas faculdades cognitivas, afetivas, corporais
e espirituais, resgatando, como tarefa prioritária da educação, a formação do
homem, compreendido em sua totalidade.(GUARÁ,2006. p.16)

Tal concepção de educação considera novos espaços, novos saberes e outro
tempos de aprendizagem que supere os alicerces da “(...) fragmentação e do
estreitamento curricular e da lógica educativa demarcada por espaços físicos e
tempos delimitados rigidamente” (BRASIL, 2009, p 28). Nesse sentido, as ações
formativas destinadas aos educadores presentes em experiências de educação
integral, deve considerar essa nova dinâmica educativa trazendo conteúdos voltados
para as especificidades do contexto vivido por este sujeito.
AÇÃO DE ENSINO E EXTENSÃO: OS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E
FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INTEGRAL
Visando colaborar para uma formação de professores diferenciada que contribua
para a construção do conhecimento e para reflexão sobre a prática docente, o grupo
Território da Educação Integral e Cidadania (Teia)1 fomenta o debate acerca da
educação integral ancorado no tripé que sustenta a universidade – ensino, pesquisa
e extensão. Realizadas em âmbito estadual e nacional, são viabilizados gratuitamente
seminários, fóruns, percursos formativos, cursos de extensão e aperfeiçoamento
destinados aos profissionais inseridos em programas de Educação Integral. Embora
o grupo propicie momentos variados de formação, neste texto nos ateremos ao relato
de experiência relacionado aos cursos de formação de professores fomentado pelo
grupo.
Em 2010 o Grupo Teia oferece o primeiro curso de formação de professores.
Neste ano foi desenvolvido um curso de aperfeiçoamento intitulado “Educação Integral
e Integrada”, ofertado na modalidade à distância em parceria com o Centro de Apoio

1

Núcleo criado em 2008, na Faculdade de Educação da UFMG, visando fomentar ações de pesquisa,
ensino e extensão no campo da Educação Integral e cidadania.

à Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerais – CAED/UFMG e
com o Programa da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Foram concedidas 240
vagas, distribuídas nos pólos de Confins, Ipanema, Juiz de Fora e Uberaba tendo o
apoio da Secretaria Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(SECADI) do Ministério da Educação (MEC).
O curso teve como objetivo oferecer aos professores da educação básica e
demais profissionais da educação, reflexões acerca da ampliação da jornada escolar
e suas implicações no âmbito das políticas públicas em Educação.
Oferecida em formato semipresencial durante sete meses por meio da
Plataforma Moodle1, esta formação, teve a carga-horária total de 180h divididas em
sete módulos como consta no quadro abaixo:
Quadro 01: Conteúdos e carga horária do curso “Educação Integral e Integrada”
MÓDULO

TÍTULO

CONTEÚDO

MODALIDA
DE

MODALIDA
DE

Presencial

à distancia

HORÁRI
A

4

10

16 horas

Comunidades Virtuais

4

4 horas

A distância (Moodle)

4

4 horas

6

18

24 horas

Contextualização Histórica

4

6

10 horas

Marcos Legais

2

6

8horas

2

2 horas

MÓDULO

1

Conceitual:
Educação
Aberta e a
Distância e
Ferramenta
Moodle

EAD e Educação Integral

TOTAL

2

Desenvolvime
nto da
Educação
Integral no
Brasil

Avaliação on line

1

CARGA

O Ambiente Virtual de aprendizagem Moodle é uma plataforma de aprendizagem a distância baseada
em software livre desenvolvido para auxiliar os educadores a criação e suporte de cursos on-line ou
presenciais.

TOTAL

3

Educação
Integral e
Integrada:
Reflexões e
apontamentos

6

14

20 horas

Educação Integral
Conceitos e Definições

4

6

10 horas

Programas e Políticas da
Educação Brasileira

4

4

8 horas

2

2 horas

8

12

20 horas

Educação Integral e as
escolas

3

7

10 horas

Políticas Públicas e a
intersetorialidade: Gestão
Compartilhada

3

7

10 horas

Novos Saberes

10

10 horas

Avaliação on line

2

2 horas

6

26

32 horas

3

15

18 horas

2

2 horas

17

20 horas

6

10 horas

Experiências Exitosas

8

8 horas

Avaliação on line

2

2 horas

4

16

20 horas

Metodologia da PesquisaAção

3

7

10 horas

Elaboração de Projeto de
Pesquisa-Ação

3

7

10 horas

Orientação do Projeto

3

9

12 horas

Avaliação on line

TOTAL

4

Políticas
Públicas e
Pedagógicas

TOTAL

5

A Escola e a
Cidade

As Possibilidades das
cidades Educadoras
Avaliação on line

TOTAL

6

Educação
Como um
Arranjo
Educativo

A Formação de Rede
Sociais em Função dos
Processos Educativos

TOTAL

7

Projeto de
Pesquisa

4

Aplicação,Desenvolvimento
e Avaliação do Projeto de
Pesquisa

12

9

35

12 horas

44 horas

TOTAL
Total 180 horas (42 horas presenciais e 138 horas à distância)
Fonte: Projeto do curso Educação Integral e Integrada ( 2010)

Devido a demanda dos docentes e interesse das Secretarias Municipais de
Educação de outros municípios, o curso teve continuidade nos anos seguintes
atendendo os municípios de Governador Valadares (2012 e 2013) e Coronel
Fabriciano (2013). Esta formação se finda em 2013, servindo como Know-How para
mais dois cursos relacionados a temática de Educação Integral.
Em 2014 o Grupo TEIA oferta o curso de atualização “Educação Integral: Escola
e cidade” que tem como proposição a Educação Integral como um arranjo educativo
local. Em seus conteúdos o debate está centralizado nas discussões relacionadas a
cidades educadoras, intersetorialidade, gestão compartilhada e a formação de redes
sociais em função dos processos educativos
No final de 2015 o TEIA, implementa a formação “Docência na Educação
Integral” visando refletir sobre as concepções acerca da docência na Educação
Integral no Brasil. Neste curso são abordados as representações acerca do aluno e
docência na sociedade como também os saberes da experiência no currículo da
Educação Integral.
MÓDULOS E CONTEÚDOS
As formações ofertadas tem como objetivo ser um dos cursos da Rede de
Formação para a Diversidade da SECAD1. Nesse sentido, seus conteúdos são objeto
de discussão entre pesquisadores renomados na área da educação, incorporando
abordagens relacionadas a Educação Integral.

1

A Rede de Educação para a Diversidade é uma rede de instituições públicas de ensino superior
dedicada à formação continuada de profissionais de educação com objetivo de desenvolver
metodologias educacionais relacionadas a oito áreas da diversidade educacionais: relações étnicoraciais, gênero e diversidade, formação de tutores, jovens e adultos, educação do campo, educação
integral e integrada, ambiental e diversidade e cidadania.

Destinado aos gestores educacionais, professores da educação básica entre
outros profissionais da educação que atuam em experiências de Educação Integral
no país, os pressupostos teóricos da formação estão relacionados a história da
Educação Integral no Brasil, suas diferentes concepções, sujeitos, políticas públicas
e pedagógicas. A escolha de tais arranjos educativos se deve ao diálogo com os
professores e secretarias de educação em relação as dúvidas e a demanda oriunda
dos mesmos.
A organização das aulas presenciais ocorreram aos sábados e buscou atender
as principais questões demandadas nos fóruns. Nestes encontros procurou-se refletir
sobre os sujeitos envolvidos na educação integral, os novos saberes presentes nessa
proposta, ampliação do espaço educativo para além da escola e sobre as próprias
experiências vivenciadas pelos educadores presentes no curso.
Objetivando discussões plurais e que viessem de encontro a realidade
vivenciada pelos cursistas a equipe pedagógica do curso foi composta por um grupo
multidisciplinar que atuam em áreas educacionais distintas, mas que dialogam
favorecendo o bom desenvolvimento do projeto tanto no ambiente virtual como nas
aulas presenciais. O cuidado que o grupo TEIA tem ao selecionar seus tutores e
professores formadores é o reflexo da preocupação em formar os docentes para
aturem em suas escolas na promoção de uma educação integral que pense as
crianças e adolescentes como sujeitos de direitos a uma educação integral que
promova o diálogo com a comunidade, com outros espaços educativos, com outros
saberes e que vá além dos muros das escolas. Visando o diálogo entre a teoria e a
prática, o núcleo tem o cuidado de compor sua equipe com professores universitários,
professores da educação básica, estudantes da graduação e pós- graduação. Tal
perspectiva busca incorporar a forma de viver/pensar/refletir a educação em diferentes
ângulos, tendo assim não somente os conhecimentos teóricos como também os
conhecimentos inerentes do campo de trabalho. Para Barreiro e Gebran (2006, p.22)
essa
articulação da relação teoria e prática é um processo definidor da qualidade
da formação inicial e continuada do professor, como sujeito autônomo na
construção de sua profissionalização docente, porque lhe permite uma
permanente investigação e a busca de respostas aos fenômenos e às
contradições vivenciadas.

Neste

sentido

proposto

pelos

autores,

uma

construção

dialética

do

conhecimento coopera para a elaboração de novos saberes, estratégias e formas de
agir que se constituem e são ao mesmo tempo examinados pela própria prática
docente.
Tal multidisciplinaridade também vem de encontro ao texto de Referência de
Qualidade para a Educação a Distância do SEED/MEC (2007) que propõe como
organização para cursos na modalidade EAD uma equipe multidisciplinar composta
por doutores, tutores e técnicos administrativos a fim de promover espaços de
construção coletiva do conhecimento. O entrosamento das especificidades de cada
um destes sujeitos propicia um ambiente virtual mais interativo e aulas presenciais
mais ricas (BRASIL, 2007). Esse entrosamento também propiciou a construção
coletiva dos módulos dos cursos. Tanto no curso “Educação Integral e Integrada”
quanto no curso “Docência na Educação Integral” os módulos foram escritos pelos
professores formadores e tutores e entregues em versão impressa para os cursistas.
Quadro 02 - Módulos e conteúdos dos cursos
TEMAS
CONCEITUAL

EMENTA
Plataforma Moodle
Apresentação geral do curso
Conceitos de Educação Integral e Integrada

DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INTEGRAL NO
BRASIL

Contextualização histórica
Marcos legais

EDUCAÇÃO INTEGRAL E
INTEGRADA: REFLEXÕES E
APONTAMENTOS

Conceitos e definições
Programas e Políticas da Educação Básica Brasileira

POLÍTICAS
PÚBLICAS
PEDAGÓGICAS

E Educação Integral e a Escola
Desigualdade social, Cultura Escolar e Educação Integral
Novos Saberes
Gestão das políticas públicas

A ESCOLA E A CIDADE.

Cidades Educadoras
Territórios Educativos

SUJEITOS DA EDUCAÇÃO
INTEGRAL

Educandos
Educadores: professor/monitor/agente cultural/professor
comunitário
Família

PROJETO DE PESQUISA E
AVALIAÇÃO

Cartografia

Fonte: Formulação própria a partir das ementas dos cursos

Ao todo, ao logo destes últimos seis anos, o TEIA ofertou um total de 2827 vagas
em seus cursos de formação de professores. Onze municípios se tornaram polos
presenciais destas formações envolvendo, também, cursistas atuante nas regiões
adjacentes. Devido a grande demanda em alguns locais, os cursos foram ofertados
mais de uma vez como no caso de Governador Valadares que as ações de formação
ocorreram nos anos de 2011, 2012 e 2013. Neste município o projeto se dividiu em
duas fases simultâneas: a primeira, centra na formação de professores que atuam na
rede municipal de ensino, tendo em vista tanto o aprofundamento e reflexão sobre as
suas próprias práticas quanto potencializar suas ações como professores em escolas
com jornada escolar ampliada (CANDAU, 1999). A segunda fase refere-se à
assessoria aos gestores da Secretaria Municipal de Educação, frente aos desafios
colocados pela implantação da proposta. Já nos municípios de Belo Horizonte e
Coronel Fabriciano foram polos presenciais de dois cursos distintos. No entanto cabe
ressaltar que a parceria com as secretarias municipais e estaduais de educação
destes municípios foram imprescindíveis para o bom caminhar das formações.
Quadro 03: Resumo dos cursos ofertados em Grupo Teia/UFMG
ANO

CURSO

2010

Educação Integral e Integrada

PÓLOS
Confins

OFERTA
240

Juíz de Fora
Ipanema
Uberaba
2011

Educação Integral e Integrada

Governador Valadares

400

2012

Educação Integral e Integrada

Governador Valadares

360

2013

Educação Integral e Integrada

Coronel Fabriciano

300

Governador Valadares
2014

Educação Integral: Escola e
Cidade

Belo Horizonte e região
metropolitana
Coronel Fabriciano

927

Ipatinga
São João Del Rey
2015/2016

Docência na Educação Integral

Belo Horizonte e região
metropolitana
Montes Claros
Leopoldina

600

Fonte: Formulação própria a partir dos projetos dos cursos

Nos quatro cursos ofertados, a avaliação foi processual. Além de participarem
de fóruns de debates, nos quais deviam dissertar sobre temas propostos de acordo
com suas vivências e leituras realizadas ao longo de cada módulo, também foi
solicitado aos cursistas que realizassem um trabalho de conclusão de curso no
formato de uma cartografia. Este trabalho, realizado em grupo, teve o intuito de fazer
com que os educadores atentem seu olhar para o território e processos educativos
presentes em sua comunidade escolar com os quais possam dialogar e construir
juntos experiências de Educação Integral. Considerou-se importante esse processo
de observação uma vez que ele contribuiu para a compreensão de que a escola deve
dialogar com o território, com os sujeitos que lá estão e com as práticas socio-culturais
que os compõem.
Ao final de cada curso, a certificação desses profissionais foi realizada de acordo
com a titulação dos mesmos: atualização para os que possuem o ensino médio
concluído e aperfeiçoamento para aqueles que tem curso superior completo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os cursos realizados pelo Grupo visam contribuir para a formação dos
estudantes, professores e demais envolvidos, no sentido de colocá-los em contato
com a realidade educacional do país, seja através de contato direto com experiências
de educação integral, seja através da participação nos curso, seminários e debates
promovidos em torno da temática.
Suas formações, ampliadas em vários tipos de formato e tempo levam em
consideração as demandas apresentadas pelos público sendo configuradas a partir
do dinamismo e das tensões próprias de quem se propõe a discutir a possibilidade de
mudar a escola tendo como pressuposto as concepções da educação integral e
integrada que ultrapassa a mera organização da escola de tempo integral.
As aulas presenciais representaram momentos muito significativos de encontro
entre professores, tutores e cursistas. As aulas-encontro significaram uma
oportunidade de cursistas e organizadores do curso estreitarem relações,
estabelecem contatos e afinarem objetivos em relação a todas as atividades
propostas: apropriação dos conteúdos dos guias de estudo; apropriação dos recursos

da plataforma Moodle; construção das cartografias e participação nos fóruns de
discussão.
Os fóruns de discussão realizados via internet aproximaram aqueles que
fisicamente estavam distantes mostrando as virtualidades educativas das novas
tecnologias da informação e da comunicação. O posicionamento registrado por escrito
possibilita troca de experiência, exposição de opiniões e também mudança de
posição. Os textos indicados, os conteúdos discutidos, as propostas formuladas foram
intensamente debatidas em suas diferentes dimensões. O material registrado permite,
inclusive, uma retomada para futuras análises e futuros estudos.
As cartografias elaboradas pelos profissionais que trabalham em uma mesma
escola, apresentadas utilizando diferentes recursos tecnológicos (fotos, vídeos, blogs)
permitiram que os professores-cursistas aprofundassem as reflexões indicadas nos
guias de estudos, apresentadas nas aulas presenciais e debatidas nos fóruns de
discussão. A intenção do trabalho das cartografias foi ressignificar a realização de um
trabalho de Conclusão de Curso geralmente apresentado como produto final e não
como resultado de um processo vivenciado e assumido por todos os participantes do
curso de aperfeiçoamento.
Dessa maneira, no âmbito dos cursos que debateram sobre a educação integral
e integrada não é possível dissociar aulas presenciais, encontros à distância, fóruns
de discussão e cartografia, trabalho elaborado não como conclusão de curso, mas
como fotografia de um processo vivido. Temos ciência dos desafios da educação a
distância, ainda são muitos os cursistas que não conseguem chegar ao final dos
cursos, mas até agora percebemos uma grande demanda por formação sobre a
educação integral e o grupo TEIA vem mobilizando esforços para atender esse
público.
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BASE NACIONAL COMUM E A EDUCAÇÃO BÁSICA: UM OLHAR SOBRE A
AUTONOMIA DO PROFESSOR FRENTE AS ATUAIS MUDANÇAS NO CENÁRIO
EDUCACIONAL BRASILEIRO
Micheli Bordoli Amestoy1
Aline Bona Omelczuk 2
Luiz Caldeira Brant de Tolentino-Neto3
Eixo 2 – Formação de Professores
RESUMO
O objetivo do presente artigo é refletir sobre as atuais mudanças no cenário do currículo escolar
brasileiro e como estas mudanças impactarão os cursos de formação inicial e continuada de
professores na sua prática pedagógica em sala de aula. Discorreremos também, acerca de questões
relacionadas à autonomia do professor frente à Base Nacional Comum (BNC) e como este profissional
trabalhará a dicotomia presente neste documento: uma parte comum e uma parte diversificada. Para
isso, entenderemos a BNC como um plano de formação para uma determinada etapa da escolaridade,
que permita além de definir o que ou não ensinar aos estudantes, deve levar a reflexões sobre o que é
conhecimento e o que é conhecimento útil na sociedade atual. Isso porque, na ausência de uma base
nacional, são as matrizes curriculares das avaliações externas que acabam determinando o que deve
ou não ser ensinado nas escolas. Ações completamente equivocadas, uma vez que a função dessas
avaliações deveria ser auxiliar o Estado e a sociedade a verificar se os estudantes tiveram, de fato,
seus direitos de aprendizagem garantidos. Essa proposta de reformulação curricular torna-se
interessante até chegarmos a grande polêmica que envolve a sua implementação: Será que os
professores já em exercício estão preparados para essa mudança curricular e atitudinal? E os futuros
professores serão preparados para que tipo de atuação? Serem atores de sua própria prática em sala
de aula, ou meros reprodutores de conteúdos que serão (continuarão) sendo cobrados, avaliados
externamente e rankiados nacional e internacionalmente?
Palavras-chave: Educação. Formação de Professores. Autonomia. Currículo Comum.

INTRODUÇÃO
O direito à educação é um tema iminente no contexto das atuais políticas
educacionais no Brasil. Embora nas últimas décadas tenha havido avanços
significativos no caminho de universalizar o acesso à escolaridade básica, o desafio
da qualidade da oferta permanece e envolve múltiplos fatores com implicações diretas
nas políticas educacionais. A educação vista do óculos do direito social e da
democratização de um ensino de qualidade constitui um dos maiores obstáculos a

1

Mestre em Educação em Ciências. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências: Química da Vida e Saúde - UFSM. E-mail: micheliamestoy@gmail.com.
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serem transpostos tanto pelos formuladores das políticas públicas educacionais,
quanto pelos órgãos de fomento a educação básica.
As mudanças relacionadas ao papel da escola e a concepção de conhecimento
escolar, remodelam o modo de conceber a profissão docente e a formação de
professores. Diante da expectativa lançada à escola atual, o professor assume
importante atividade de mediar à aprendizagem dos educandos considerando
diferentes realidades e universos culturais, ou seja, a importante mediação entre a
homogeneização cultural versus o multiculturalismo crítico.
O novo Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014 tem como foco
planejar e orientar a execução de melhorias no âmbito das políticas públicas
educacionais e, para isso traça diretrizes e metas para a educação brasileira para a
próxima década (2014-2024). Entre suas metas, destaca-se a meta 7, a qual se
relaciona com o fomento da qualidade da Educação Básica, do fluxo escolar e da
aprendizagem.
Uma das estratégias estabelecidas pelo novo PNE é a formulação e
implementação da Base Nacional Comum (BNC) para melhorar a educação básica,
abrangendo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, tanto de
escolas públicas quanto privadas do país. A proposta de um currículo nacional comum
deve ser encaminhada ao Conselho Nacional de Educação (CNE) até junho de 2016.
Embora prevista na Constituição de 1988 e no Art. 26 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB 9394/96), a Base Nacional Comum nunca foi implementada,
ainda que seja considerada por alguns especialistas como fundamental para o avanço
educacional e para a garantia da qualidade do ensino.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais (2010) - Base
Nacional Comum - significa o conjunto de
“conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas
políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do
conhecimento científico e tecnológico; no mundo do trabalho; no
desenvolvimento das linguagens; nas atividades desportivas e corporais; na
produção artística; nas formas diversas e exercício da cidadania; nos
movimentos sociais” (Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, Define
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Art. 14).

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio
devem observar não só a Base Nacional Comum, como também a parte diversificada
que prevê que:
“cada sistema de ensino e estabelecimento escolar complementa a base
nacional comum, prevendo o estudo das características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar, perpassando
todos os tempos e espaços curriculares constituintes do Ensino Fundamental
e do Ensino Médio, independentemente do ciclo da vida no qual os sujeitos
tenham acesso à escola”. (Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, Define
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Art. 15).

Diante desse atual contexto educativo, se fazem necessárias discussões e
reflexões acerca das mudanças que estão sendo projetadas para a Educação Básica
e, consequentemente, para a formação dos professores. Além disso, nos leva,
também, a indagarmos sobre as possíveis alterações que se direcionam a partir das
políticas públicas. A Base Nacional Comum impactará não apenas no currículo, mas
no ambiente escolar, na formação de professores e na elaboração de materiais
didáticos. Porém, nesse trabalho nos deteremos apenas nas questões relacionadas à
formação de professores.
BASE NACIONAL COMUM: HÁ UMA NECESSIDADE REAL?
O debate sobre a necessidade de uma base nacional comum curricular no Brasil
não é recente. Segundo a linha do tempo elaborada pelo Ministério da Educação
(MEC), a discussão atual teria se iniciado com a Constituição de 1988, seguindo com
a LDB (BRASIL,1996), a elaboração de Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC,
1998a) e culminando com a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica e do Plano Nacional de Educação (PNE). (BRASIL, 2010).
Um dos objetivos específicos que se pretende atingir por meio da implementação
da Base Nacional Comum da Educação é assegurar que todo estudante brasileiro,
em todas as regiões do país, tenha garantido o acesso à aprendizagem de
conhecimentos fundamentais, promovendo equidade e maior coerência em todo o
sistema educacional.
Isso significa que, uma vez homologada, a BNC terá de ser adotada por todas
as redes de ensino. Por isso, a definição dos limites do documento é motivo de

grandes discussões. A escolha sobre o que e como ensinar costura uma polêmica e
divide opiniões entre pesquisadores, docentes e políticos em todo o país.
Por um lado, há um grupo de pessoas que não consideram pertinente uma
proposta de base comum, pois levam em conta o tamanho do país e suas diversidades
econômicas, sociais e culturais, além de acreditarem que essa proposta possa vir a
engessar e padronizar o currículo do país.
Por outro lado, há um grupo de pessoas que considera um currículo nacional
como sendo um instrumento importante porque respeita a orientação do artigo 205 da
Constituição Brasileira que estabelece como objetivo da educação “o pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”, ou seja, explicita os objetivos de duas naturezas
usualmente referidas como cognitivos e não cognitivos, que os alunos devem alcançar
em sua escolaridade básica, etapa por etapa.
Esse grupo de pessoas favoráveis ao currículo nacional vê na base uma
possibilidade (inexistente até o momento) de aproximar realidades diferentes e tentar
organizar um consenso em relação àquilo que se acredita ser essencial a todos os
alunos em todas as escolas do país. Além disso, aos que defendem a criação e
implementação de um currículo nacional está presente também o argumento de que
essa reformulação curricular deverá dialogar com outras políticas públicas como, por
exemplo, a formação de professores.
A discussão torna-se acirrada quando nos deparamos com o fato de não haver
consenso sobre o que ensinar. Porém, a ausência desse consenso não significa que
vale ensinar qualquer coisa. Mas, implica em problematizar e discutir o que
ensinamos, por que ensinamos e como o ensino se conecta com a educação e com a
formação do sujeito educado. A proposta da base nacional comum tem propiciado até
o momento, discutirmos questões importantes para a educação como um todo, uma
vez que se não discutimos as finalidades da educação, podemos até ensinar a ler, a
escrever e a contar, mas deixaremos de problematizar o sujeito que está sendo
educado, e chegaremos a nos perguntar que sujeito é esse que estou ajudando a
formar, que formação é essa que estou fazendo parte?
AUTONOMIA DOCENTE: UMA CAPACIDADE CONCEDIDA, CONSTRUÍDA OU
ALCANÇADA?

De fato, a formação dos professores será atingida diretamente pela base comum,
posto que, a partir de sua implementação, ela deverá servir de guia norteador para
todo o processo de formação inicial, mais voltado para a prática docente e de
formação continuada. Para Moreira (2007),
[...] os conhecimentos pedagógicos [disciplinares] norteadores das decisões
curriculares podem inscrever certa seletividade no modo como os docentes
pensam, sentem e falam sobre os estudantes. Podem orientar seus discursos
no sentido de classificar a criança, construindo-se um espaço em que a
criança jamais pode ser uma criança “padrão”, “normal” (p. 287).

A formação de professores vem sendo discutida há algumas décadas, neste
sentido destaca-se os Decretos nº 2.306/1997, nº 3.860/2001/ e, atualmente, o
Decreto nº 5.773/2006, que flexibilizam a estruturação da educação superior no país
e, como decorrência, o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão como seu parâmetro básico. Tais decretos incidiram, substantivamente, na
organização acadêmica, com desdobramentos efetivos na formação de professores.
Nos dias de hoje, são recorrentes muitos discursos sobre o processo de ensinoaprendizagem, e com isso, a discussão frente ao papel do professor e da escola, com
relação ao aluno. Menciona-se a necessidade da escola e do professor em não focar
o ensino somente para os conhecimentos conceituais exigidos pelo currículo, mas que
o ensino também tenha como objetivo transformar, educar um cidadão assim como
torná-lo consciente e autônomo.
Nesse sentido, encontramos a autonomia como sendo um tema central,
inicialmente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997; 1998). Neste documento,
destaca-se a importância de proporcionar ao aluno inserido na escola, uma formação
autônoma, onde, os professores e a escola tem como dever ensinar aos alunos como
se organizar, planejar, trabalhar em grupos e a se responsabilizarem por suas ações.
Desse modo, a autonomia é definida nos parâmetros curriculares da seguinte forma:
A autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos
pessoais e participar enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos,
ter discernimento, organizar-se em função de metas eleitas, governar-se,
participar da gestão de ações coletivas, estabelecer critérios e eleger
princípios éticos, etc. Isto é, a autonomia fala de relação emancipada, íntegra
com as diferentes dimensões da vida, o que envolve aspectos intelectuais,
morais, afetivos e sociopolíticos. Ainda que na escola se destaque a
autonomia na relação com o conhecimento - saber o que se quer saber, como
fazer para buscar informações e possibilidades de desenvolvimento de tal
conhecimento, manter uma postura crítica comparando diferentes visões e

reservando para si o direito de conclusão, por exemplo - ela não ocorre sem
o desenvolvimento da autonomia moral (capacidade ética) e emocional que
envolvem auto respeito, respeito mútuo, segurança, sensibilidade, etc. (PCN,
1997, p.62).

Nessa perspectiva, ao se indicar que a autonomia deve ser ensinada,
desenvolvida no aluno, como sendo resultado do trabalho do professor, apresenta-se
constante contradição, assim como afirma Hernandes (2002), pois a prática dos
docentes está imposta por imposições e prescrições externas. Nesse sentido, o
professor encontra-se em um momento de reordenação e não de desenvolvimento de
sua própria autonomia.
Nesse ponto de vista é necessário um olhar mais atento a formação de
professores, pois é exigido que o professor não só promova, mas também desenvolva
no aluno a autonomia, sendo que dificilmente, esse educador possui ou foi estimulado
em sua formação a tê-la. Assim como menciona Mello (2000),
Ninguém facilita o desenvolvimento daquilo que não teve oportunidade de
aprimorar em si mesmo. Ninguém promove a aprendizagem de conteúdos
que não domina, a constituição de significados que não compreende nem a
autonomia que não pôde construir. (MELLO, 2000, p.102)

Frente a essa questão buscamos verificar se existem legislações e normas,
quais são elas e o que dizem sobre a formação do professor e a relação com a
autonomia docente. Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) LDB traz necessidades e deveres das universidades, escolas, órgãos governamentais,
assim como de cada nível escolar. Frente a essas e inúmeras outras questões, a
formação do professor também é mencionada no documento, porém, o termo
autonomia não é referenciado juntamente com a formação de professores, somente
com menção as instituições de ensino superior.
A formação de professores é prevista pela LDB, tendo como fundamentos a
presença de sólida formação básica, a fim de propiciar o conhecimento de
fundamentos científicos e sociais do meio, assim como realizar associações entre
teorias e práticas, através de estágios supervisionados e capacitação em serviço e o
aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e
em outras atividades.
Neste sentido, o PNE também apresenta considerações semelhantes à LDB,
pois o termo autonomia é apontado somente nas estratégias 19.5 e 19.7, presentes

na meta 19, com relação à promoção e a busca de autonomia nas instituições de
educação básica, através da formação de conselhos e questões administrativas, a
saber:
19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e
conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação e
fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de
programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de
funcionamento autônomo;
19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de
gestão financeira nos estabelecimentos de ensino; (BRASIL, 2014, p.60)

Porém, o documento também traz como um dos objetivos a melhora na formação
inicial e continuada dos professores, principalmente nas metas 13 e 14, as quais
buscam:
Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do
sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo,
do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação
stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil)
mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. (BRASIL, 2014, p.43-46)

Tendo inúmeras estratégias para que esse processo se concretize, a maioria se
refere a melhorar a qualidade do ensino, tendo como espinha dorsal dessa melhora,
avaliações e auto avaliações impostas às instituições.
AS RELAÇÕES ENTRE: AVALIAÇÕES EXTERNAS, PNE E FORMAÇÃO
DOCENTE
Embora não tenhamos um currículo nacional obrigatório, temos as matrizes
curriculares elaboradas para as avaliações externas (processo de caráter externo a
escola) que acabam estabelecendo uma configuração curricular e ocupando,
inadequadamente, o lugar do currículo.
Exemplo disso, é a Prova Brasil e o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação
Básica) que apresentam apenas um ‘recorte’ do currículo elencado em suas matrizes
e mesmo assim, assumem de maneira equivocada a responsabilidade e o papel de
prescrição curricular nas escolas.

Isso porque, na ausência de uma base curricular comum, determinam o que deve
ou não ser ensinado nas escolas, uma vez que, no atual governo federal, o que
importa são os resultados nos rankings internacionais e nacionais. Quando na
verdade o que deveria ocorrer é que a Prova Brasil, por exemplo, deveria auxiliar o
Estado e a sociedade a verificar se os estudantes tiveram, de fato, seus direitos de
aprendizagem garantidos.
Diante desse cenário, temos no PNE (BRASIL, 2014) algumas estratégias para
a melhoria da qualidade da educação, sendo que para isso é importante à execução
de algumas políticas públicas que dialogue com a elaboração de uma Base Curricular
Nacional, entendendo-a como um plano de formação para uma determinada etapa da
escolaridade, que permita além de definir o que ou não ensinar aos estudantes, refletir
sobre o que é conhecimento e o que é conhecimento útil na sociedade atual.
Outra estratégia presente no PNE é a construção de um Sistema Nacional de
Educação (SNE), uma vez que o que temos até o momento no país trata-se de uma
‘estrutura educacional’ e não um ‘sistema’. Desde a época do Manifesto dos Pioneiros
da Educação (1932) é sabido a dificuldade em se construir um Sistema Educacional,
devido as diversidades existentes no país, ao passo que para se ter um ‘sistema’,
segundo Saviani (2008, p.72) é necessário ter a unidade de vários elementos
intencionalmente reunidos, de modo a formar um conjunto coerente e operante”.
O que temos na verdade, são leis (estruturadas) que funcionam como a coluna
vertebral de nossa educação - a Constituição Federal de 1988 e a LDB/9394/96 cercada de políticas públicas que, sem continuidades, muitas vezes, impedem que um
‘sistema’ educacional de fato exista no país.
Outra estratégia tecida pelo PNE é a melhoria da qualidade da formação inicial
e continuada de professores. Para que isso de fato ocorra, é necessário que se
consolide a Política Nacional para a Formação dos Profissionais da educação, bem
como a urgência do estabelecimento de diretrizes nacionais para a carreira docente e
o cumprimento da meta 20 desse plano que estipula 10% do PIB para a educação,
garantindo assim que as políticas públicas aqui descritas articulem-se para uma
melhor organização e execução da gestão educacional.
Ainda sobre a questão da formação de professores, o PNE entre suas
estratégias apresenta a proposta de uma BNC que se consolidada, anunciará algumas

mudanças nos cursos de formação docente para que os futuros profissionais do
magistério tenham uma noção da ‘base’ para assim melhor entendê-la e aplica-la.
Para alguns autores, a garantia de uma BNC é colocada como um requisito para
a melhoria da formação docente, desde que esta respeite a parte diversificada
presente no documento e a autonomia final em sala de aula do professor. Entre as
muitas polêmicas que envolvem a BNC, a autonomia do professor é uma delas.
Muito se pergunta como o professor irá proceder frente aos conteúdos
selecionados para a parte comum do documento, se o professor deverá
obrigatoriamente ensinar todos os conteúdos ali presentes ou haverá liberdade e
flexibilidade para escolhas?!
A resposta para isso ainda é uma incógnita, o que se sabe até o momento é que
para cada área do conhecimento existem algumas ideias e procedimentos que são
fundamentais para qualquer aluno em qualquer escola do país. A questão de como o
professor irá trabalhar os conteúdos considerados da ‘parte comum’ e da ‘parte
diversificada’ dependerá de como esse professor será instrumentalizado para utilizar
ou não a sua autonomia na sua prática diária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As decisões em torno do currículo incitam posições divergentes, reflexões e
discussões em vários âmbitos, sobretudo no âmbito acadêmico. Diante do atual
cenário educacional brasileiro, das discussões e polêmicas em relação à
implementação ou não de uma Base Nacional Comum para a educação do país,
algumas questões são mais debatidas do que outras, como é o caso da questão das
mudanças curriculares dos cursos de licenciaturas. Isso porque, uma vez essa
proposta em ação, os cursos formadores de professores deverão se adequar as
novidades curriculares para melhor instrumentalizar os futuros profissionais do
magistério da Educação Básica.
Outra questão relaciona-se a autonomia docente frente a um documento que
tem como objetivo universalizar os conteúdos para todos os alunos do país, mas
apresenta uma dualidade em sua estrutura: uma parte comum (60%) e uma parte
diversificada (40%). Os professores já em exercício de sua profissão estão preparados
para essa mudança curricular e atitudinal? E os futuros professores serão preparados

para que tipo de atuação? Serem atores de sua própria prática em sala de aula, ou
meros reprodutores de conteúdos que serão (continuarão) sendo cobrados, avaliados
externamente e rankiados nacional e internacionalmente? Questiona-se o fato de não
estarmos correndo o risco de que o ‘comum’ previsto na base vire o ‘mínimo’ tanto na
educação básica quanto nos cursos de licenciaturas.
Com relação à formação de professores (inicial e continuada), é inevitável que
mudanças deverão acontecer nos cursos de licenciaturas. Porém, pertinente ou não,
a proposta de uma base nacional comum, é inegável até o momento, que essa
proposta tem proporcionado em todo o país discussões sobre a questão curricular,
principalmente ausente nas escolas da educação básica e praticamente inexistente
no ensino superior. Aprovada ou não essa proposta, ela já deixa a sua contribuição
até o momento que é a oportunidade do diálogo entre modalidades distintas da
educação brasileira.
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FORMAÇÃO CONTINUADA E PRÁTICA PEDAGÓGICA: PERSPECTIVAS DE
UMA TRAJETÓRIA
Ana Cláudia De Gregori Ramos1
Fernanda Pena Noronha Rosado2
Eixo 2 – Formação de professores
RESUMO
Este trabalho teve como objetivo analisar as perspectivas de formação continuada dos professores de
uma escola da rede municipal de Alegrete e sua relação com a prática pedagógica. A partir da análise
dos dados oriundos de um recorte de uma pesquisa de campo, através de questionário, diário de bordo
e observação participante, numa abordagem qualitativa, realizada com professores dos anos iniciais e
finais, algumas dimensões se destacaram: formação continuada e prática pedagógica. Tal estudo
justificou-se pela necessidade de aprofundar reflexões no campo educacional, especialmente sobre a
atividade profissional dos professores em seu contexto de atuação e considerando suas implicações,
contribuindo para que o professor repensasse a sua prática docente, o seu preparo profissional e a
condução do processo de aprendizagem, aliando teoria e prática pedagógica, ressaltando a
importância da realização de outros estudos a partir das reflexões feitas durante a realização desse
trabalho. Concluímos então na compreensão dos educadores colaboradores desta pesquisa que a
formação continuada tem influência no aspecto que os educadores adotarão como referência à sua
prática profissional. A formação deve ser transformadora. Como pesquisadora e coordenadora,
expresso minha profunda alegria sobre os resultados desta pesquisa, educadores que se importam em
continuar seu progresso na caminhada da educação, justamente quando sei que não é uma tarefa
simples ser formadora em um espaço escolar, e implica também estar em constante construção. Pois
acredito na Formação Continuada como mudança na prática docente, em razão de estarmos em
permanente estudo sobre a realidade escolar, a partir das reflexões durante a pesquisa iremos à busca
de respostas para os desafios escolares.
Palavras-chave: formação continuada, prática pedagógica, ação docente.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas temos assistido a formação de professores como sendo
fator relevante para a preparação de cidadãos conscientes. Muitos estudos vêm sendo
realizados sobre o desenvolvimento do profissional professor, trabalhos como este
fazem com que os professores reflitam sobre a prática diária.
Desde que atuo no cargo da Coordenação Pedagógica, me deparo como muitas
metodologias e experiências significativas para cada educador, o que me inquieta são
as necessidades do exercício da docência, pois é uma área muito complexa. O
profissional docente deve compreender que existem saberes diversificados, e é por
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isso a necessidade de ampliar sua formação docente, ir à busca de formações, na
perspectiva de aliar teoria a prática educativa. Para Freire (2002):
Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento
fundamental é o da reflexão critica sobre a prática. É pensando criticamente
a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O
próprio discurso teórico, necessário à reflexão critica, tem de ser de tal modo
concreto que quase se confunde com a prática [...] (p.22)

O fato de ser coordenadora pedagógica, também as escolhas formativas e
questões de momentos de estudos reflexivos, na qual o professor não consegue
muitas vezes se constituir no seu espaço escolar, essas e muitas outras questões do
ambiente escolar, me fizeram repensar a prática docente, pois estamos em constante
mudança como educadores. Assim como a sociedade evolui constantemente, nós
educadores também necessitamos evoluir, inovar, pensar na qualidade do ensino e
na aprendizagem do aluno em sala de aula. Veiga (2012) nos diz que “a formação de
professores constitui o ato de formar o docente, educar o futuro profissional para o
exercício do magistério (p.15).
A partir desta afirmação temos que pensar na formação como um processo que
deve acontecer para superar os desafios do cotidiano escolar. Quando discursamos
sobre formação continuada, dialogamos sobre inacabamento do ser.
Minha preocupação com a formação de professores emerge de uma situação,
decorrente de reflexão sobre meu trabalho e de minha vida, já que a maneira
como cada um ensina, está diretamente, dependente daquilo que somos
como pessoa, quando exercemos o ensino, e as opções que cada um tem de
fazer, como professor, cruzam-se com a maneira de ser, com a nossa
maneira de ensinar e desvendam, na nossa maneira de ensinar, a nossa
maneira de ser (ROSADO, 2007, pág.15).

São as mesmas inquietações que Rosado (2007) afirma em suas palavras, que
me fazem refletir sobre a valorização do profissional docente, formar, ir à busca da
construção de valores e saberes próprios, o profissional da educação precisa saber
qual é a sua identidade. Abordar um assunto, refletir e questionar sobre o mesmo e
também conseguir adequar a prática do docente, mesmo não sendo uma tarefa fácil,
porém para realização desta tarefa o coordenador pedagógico ou a equipe
pedagógica necessita estar conectado ao Educador, para saber qual o assunto
abordar na reunião pedagógica, conhecer a realidade da escola para poder atuar.

Partindo desta preocupação que o tema da minha pesquisa foi a formação
continuada e prática pedagógica, pois “vale ressaltar que é importante conhecer mais
profundamente
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consequentemente, quais tem sido os pressupostos que fundamentam os projetos
pedagógicos para sua formação” (p.19), nas palavras de Veiga (2012).
Ressalto também em tecnologia, pois estamos na Era 1do conhecimento, e o
profissional docente não pode estar estagnado as antigas práticas de ensino, é uma
necessidade a evolução. Veiga na página 27 nos diz que “a profissionalização referese ao processo de aquisição das capacidades específicas da profissão”, precisamos
de características, valores, e de um trabalho fundamentado nas teorias e Leis vigentes
que venham acrescentar para o exercício da profissão docente.
Inquietam-me questões de profissionalização, vocação e competência. O
descaso de alguns docentes com a Formação Continuada, o pensamento de que
Reunião Pedagógica não é propriamente formação, mas apenas reuniões,
fundamento isso na própria vivência da coordenação pedagógica, e enxergo em
muitos docentes condições de serem formadores, que podem compartilhar saberes,
conhecimentos, é necessário romper paradigmas. Veiga (2012), p. 28, utiliza uma
frase perfeita “os profissionais docentes devem ser pessoas capazes de produzir
conhecimento sobre seu trabalho e tomar decisões em favor de uma prática
profissional ajustada às suas necessidades e às necessidades dos educandos”.
Nessa perspectiva, a formação continuada possibilita ao docente a aquisição de
conhecimentos específicos da profissão, tornando-se assim seres mais capacitados a
atender as exigências impostas pela sociedade, que se modificam com o passar dos
tempos, tendo então o educador que estar constantemente atualizado. Pois,
conforme, Leitão de Mello (1999, p.26) apud Veiga (2012), formação,
(...) é um processo inicial e continuado, que deve dar respostas aos desafios
do cotidiano escolar, da contemporaneidade e do avanço tecnológico. O
professor é um dos profissionais que mais necessidade tem de se manter
atualizado (sic)aliando à tarefa de estudar. Transformar essa necessidade em
direito fundamental para o alcance de sua valorização profissional e
desempenho em patamares de competência exigidos pela sua própria função
social (p.15).
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Nessa perspectiva, realizamos esta pesquisa que apresenta aspectos referentes
à trajetória profissional e prática pedagógica de professores dos anos iniciais e finais
de uma escola da rede municipal de Alegrete.
A referida pesquisa teve por objetivo geral analisar quais as perspectivas de
formação continuada dos professores da rede municipal de Alegrete e sua relação
com a prática pedagógica. A metodologia utilizada foi um estudo de caso, numa
abordagem qualitativa, para coleta de dados, uso de observação participante, estando
presente em reuniões de formação, construção de um questionário constituído de
perguntas semiestruturadas.
Esse estudo contribuiu para que o professor repensasse a sua prática docente,
o seu preparo profissional e a condução do processo ensino- aprendizagem, por meio
da reflexão e do debate feito durante as observações da pesquisa, ressaltando a
importância da realização de outros estudos a partir das reflexões feitas durante a
realização desse trabalho.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Não tem como abordar educação de qualidade sem mencionar uma formação
continuada de professores. O docente necessita também estar preparado para os
novos e crescentes desafios desta geração que nunca esteve tanto em contato com
novas tecnologias, fontes de acesso ao conhecimento e a inclusão, acredita-se ser
por meio da formação que os docentes encontrarão as respostas para suas
inquietações. Para Veiga (2012)
Formar professores implica compreender a importância do papel da docência,
propiciando uma profundidade científico-pedagógica que os capacite a
enfrentar questões fundamentais da escola como instituição social, uma
prática social que implica as ideias de formação, reflexão e crítica (p. 14).

Destacamos muito marcos na trajetória da formação continuada. Conforme o
artigo de Alferes (2011) e Mainardes (2011), todos os períodos políticos, ditadura
militar, economia, globalização, provocaram de alguma maneira os princípios de
formação de professores. Em 1970, os autores apontam para uma “significativa
expansão devido ao advento da modernização social, o que exigiu recursos humanos
mais qualificados para atender as demandas” (p.2). Os professores tinham que
preparar o aluno para o mercado de trabalho.

No artigo de Cristina Branco, Professora da Rede Pública Estadual do Paraná.
Ela fala que as atribuições da escola é coletivizar os conteúdos produzidos pela
humanidade motivando o educando para o trabalho ativo na democratização de suas
relações na sociedade. O educador é quem deve conduzir o processo de ensino
aprendizagem.
Logo após, na década de 80, introduziu-se o modelo tecnicista fundamentado no
senso comum, na capacidade e rendimento, preparando os educando para o mercado
de trabalho, para a mão de obra, ganhando relevância no Sistema Escolar Brasileiro.
Instruir o cidadão para o mercado de trabalho se tornou a prioridade a partir de 1990,
segundo a autora era um meio de manter o bom desempenho da economia. Porém,
conforme os autores Alfares e Mainardes (2011), essas capacitações não produziam
resultados nos profissionais da educação, pois a política não colaborava com as
demandas da escola.
Para Freitas (2007) apud Alferes e Mainardes (2011):
A configuração da formação de professores no Brasil respondeu ao modelo
de expansão do ensino superior implementado na década de 1990, no âmbito
das reformas do Estado e subordinado às recomendações dos organismos
internacionais. No âmbito da formação, caracterizou-se pela criação dos
Institutos Superiores de Educação e pela diversificação e flexibilização da
oferta dos cursos de formação – normais superiores, pedagogia,
licenciaturas, cursos especiais e cursos à distância-, de modo a atender a
crescente demanda pela formação superior (p.4).

Branco (2007) nos aponta que o educador deve refletir sua prática, tornando-se
assim um educador que pensa sobre sua prática de ensino. O currículo está sempre
em desenvolvimento, estruturação e mutação. Apesar de que sua colaboração deva
ser considerada, o assunto é que a ideia pode vir da prática.
A política educacional refere-se à medida que o Poder Público toma em relação
à educação, segundo o artigo Políticas da Educação e Organização do Trabalho
Pedagógico. Segundo o artigo de Branco (2007), o principal documento, foi o
precursor mecanismo de regulamentação da situação educacional brasileira, como
inspiração ao surgimento das Leis que regem a nossa educação. Foi a Lei nº 9394 de
20 de dezembro de 1996 que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, e a formação de professores ganha um capítulo próprio:
Art.67- os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais de
educação, assegurando-lhes: [...] aperfeiçoamento profissional continuado,

inclusive com licenciamento periódico para esse fim; [...] período reservado a
estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho.

O Plano Nacional da Educação, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014,
atualizada em 1/12/2014, trata da formação continuada dos professores, uma das
formas de valorização do magistério e melhoria da qualidade da educação, e a Meta
16 do Plano vem garantir essa afirmação:
Formar, em nível de pós-graduação, cinquenta por cento dos professores da
educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos
(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua
área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino (p.80).

Outras ações desencadeadas pelo MEC apostam na formação continuada, mas
para a realidade municipal, podemos apenas citar o PACTO1 (Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa).
Segundo a autora Branco (2007), “percebe-se a persistência por parte das
Secretarias Municipais e Estaduais em dinamizar ações que resultem em uma
formação continuada mais efetiva com vistas à melhoria da qualidade da educação”.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Quando decidi me aprofundar nas vivências e trajetória dos docentes da escola,
visando a melhoria na prática docente, deparei-me com questões que precisam ser
trabalhadas e repensadas no ensino. Como pesquisadora, ao mesmo tempo em que
leio os relatos, também me deparo e reflito sobre a minha trajetória de vida. Como
docente e também coordenadora, cada vez tenho mais a percepção que temos que
estar em constante formação. No questionário, os professores responderam sobre o
tema formação trajetória, formação continuada e a prática pedagógica. Os docentes
entrevistados têm uma trajetória significativa, pois a maioria tem mais de 20 anos de
magistério, e alguns já atuaram na gestão das escolas, como diretor, supervisor e até
mesmo orientador. Nóvoa (2007) ressalta que “a ordenação de uma vida profissional
em sequências, pontuadas de uma série de fases, pressupõe uma continuidade”
(p.54).
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predominantemente de caráter pessoal, onde os próprios professores buscavam
esses momentos de formação e reflexão, sendo de maneira pessoal ou coletiva. Os
processos mais marcantes, e que foi possível aliar a prática em sala de aula, não
foram apenas as formações em outro ambiente de ensino, foram considerados muitos
temas relevantes que foram debatidos nas reuniões pedagógicas.
O documentário das professoras do Nordeste “Carregadoras de sonhos”,
diante das dificuldades mesmo assim fazem seu trabalho e as crianças
aprendem, valorizando o esforço de todos. (interlocutor 1)
Um documentário que eu assisti em uma reunião na escola, da prática de
uma professora que atuava em uma escola de periferia, com alunos
problemáticos (interlocutor 2)
Que favorece o aperfeiçoamento constante através de diferentes estratégias
que objetivem avaliar o trabalho desenvolvido atendendo às necessidades de
informação e formação, abram possibilidades para discussão, debate,
diferentes pontos de vista, e compartilhamento de saberes e descobertas,
que proponha troca, o respeito às diferentes formas de pensar lembrando
sempre que a diferença está em todo o respeito é que precisa ser cultivado
(interlocutor 5).
Eu gostei de todos os seminários que participei, sempre temos algo para
aprender e levar nossas ideias, aos nossos alunos (interlocutor 6).

Porém, muitos frequentam os formações algumas vezes e quando possível,
provavelmente pelo fato de trabalharem 40 horas semanais, ficando sem tempo para
dedicarem-se melhor a esses momentos. Nóvoa em seu livro nos coloca que
Há muitos fatores que influenciam o modo de pensar, de sentir e de atuar dos
professores, ao longo do processo de ensino: o que são como pessoas, os
seus diferentes contextos biológicos e experienciais, isto é, as suas histórias
de vida e os contextos sociais em que crescem, aprendem e ensinam. “Não
é apenas uma parte de nós que se torna professor”, escreveu Sylvia AshtonWarner (NÓVOA, 2007, p. 82).

A rede municipal de ensino oferta muitas formações e alguns professores citam
em suas colocações que essas sim são consideradas formações pedagógicas.
Questiono-me o porquê deste pensamento, por que são feitas em outro local, ou
porque é oferecida pela Secretaria de Educação? O que leva o educador não levar
em consideração tudo que é discutido e debatido em sala de aula, acredito que seja
o fato de o próprio não ter embasamento teórico. Penso que estamos em um caminho
certo, e que é uma minoria quem não consegue aliar as formações com a vivência na

sala de aula, pois todo o processo da formação se dá pensando na qualidade do
ensino do aluno.
Formação constante, estudo do estudo, dialogar, trocar ideias. (interlocutor
1)
Um processo de desenvolvimento pessoal que propicia ampliação de
conhecimentos, favorecendo assim a prática escolar do professor.
(interlocutor 2)
São as oportunidades que a Secretaria e a Escola nos oferecem, onde se tem
mais conhecimento e com certeza nos dá firmeza no desenvolvimento do
trabalho docente. (interlocutor 6)
São todas oportunidades oferecidas pela Secretaria de Educação onde nos
proporcionam mais conhecimento que nos enriquecem muito na área
pedagógica. (interlocutor 7).

Estão inseridas no ser professor, todas as experiências e frustrações, tudo isso
ou nos leva ao equilíbrio de ser um profissional comprometido com os seus saberes,
ou nos torna cansados da prática, segundo Nóvoa (2007). Conforme o que o autor
nos diz, trago aqui um relato do Diário da professora 1, reunião pedagógica do dia 20
de julho de 2015:
O filme Escritores da Liberdade mostrou que o trabalho de professores
acomodados com a situação, que julgavam seus alunos pelo status, raça,
trabalhando na mesmice, sem motivação. Enquanto que uma professora
recém formada, cheia de sonhos, mostrou outra realidade para seus alunos,
valorizando cada um, motivando, despertando o desejo de aprender e ter
sonhos, ser importante, durante o debate com meus colegas, refleti, o
momento que o meu desejo de ser docente e aproveitar as rodas de estudo
acabarem ai sim não terei mais motivação para dar aula, e no momento isto
está longe de acontecer foi um reunião muito reflexiva.

Reflito minha prática como educadora, coordenadora e também pesquisadora,
pois essa pesquisa mostrou como o trabalho lá na escola tem sido valorizado, é de
grande satisfação perceber que para os educadores a formação tem auxiliado na
prática, pois as formações mais marcantes foram as Reuniões de formação
pedagógica. Toda essa responsabilidade com a formação do professor vai ter
resultado na melhoria do ensino, na qualidade da educação.
Como pesquisadora, analisando meus colegas, reflito sobre minha prática e
minha conduta em permanente formação. Contudo, os professores precisam refletir
sobre o ambiente de aula utilizando disso para seu próprio aprimoramento
profissional, isto é a reflexão serviria como uma espécie de formação contínua,

desenvolvendo essa prática no próprio ambiente de trabalho durante a sua prática
docente.
No cotidiano escolar é comum o docente defrontar-se com problemas e
dificuldades, podendo ser o caráter físico, pedagógico e social. E para muitos, a
contribuição da formação continuada para a prática pedagógica, é muito importante.
A contribuição da Formação Continuada para a prática pedagógica é a de
sempre enriquecer os conhecimentos e saberes de cada educador (a).
(interlocutor 4)
Proporcionar a transformação, ressignifcação da prática conforme a
comunidade que estou inserida abre possibilidades de intervenções
conscientes que levam a práticas verdadeiramente includentes, dialógicas,
espaço de valorização e escuta que promove coletivo, estreita relações, e
através do debate vislumbramos novas perspectivas, possibilidades.
(interlocutor 5)
É como uns combustíveis para o desempenho da função que é muito difícil
nos atuais momentos auxiliam nas práticas e ações diárias (interlocutor 10).

É possível perceber que os professores, assim como Nóvoa (2007), acreditam
que “dimensões coletivas contribuem para a emancipação profissional”, onde em
momentos voltados para reflexão em grupo possibilitam a comunicação e troca de
experiências entre os docentes. Os participantes deveriam escolher qual a
modalidade de formação continuada apresenta maior eficácia em momentos de
formação continuada e a modalidade escolhida pelos professores foi minicursos, uma
vez que é uma ferramenta importante, pois uni a teoria com a prática.
Para pensar a ação educativa e a formação do professor, é necessário eleger
uma maneira dinâmica de compreender a realidade social e,
consequentemente, educacional. A sociedade contemporânea caracteriza-se
pela indefinição de paradigmas, reflexo do consumo estimulado pelo
capitalismo, pela evolução tecnológica e pela difusão da informação. Assim a
educação passar a ser uma prática social imprescindível, pois é nela que se
concretiza a interação entre os sujeitos do processo e a reflexão sobre os
contextos sociais em que acontece tudo isso, a fim de atender as novas
exigências sociais, sendo o professor elemento indispensável na formação
de sujeitos para atuar e dar sustentação à sociedade da informação (VEIGA,
2012, p.137).

Pensar na formação continuada consiste em propostas que visem à qualificação,
a capacitação docente para uma melhoria de sua prática, por meio do domínio de
conhecimentos e métodos do campo de trabalho em que atua. Na suas falas sobre:
como acontece a formação continuada na sua escola? Quais são os pontos positivos
desta formação? E os negativos? Foi observado que o trabalho que acontece possui

um efeito positivo, pois dispõe de momentos onde o diálogo torna-se presente,
ocorrendo uma troca de experiências entre os professores levando a uma reflexão
sobre a teoria e a prática.
É quinzenal, com leituras, slides, filmes, documentários, são positivas,
considero negativo quando não há a participação de todos os professores.
(interlocutor 1)
Na escola que atuo hoje todas as formações continuada há somente pontos
positivos, o trabalho é produtivo e produz grandes resultados. (interlocutor4)
Momentos de troca, de construção e desconstrução de paradigmas, um
repensar através das diferentes perspectivas e experiências; resgate de
minhas práticas pedagógicas. (interlocutor5)

Os docentes acreditam sim, numa possível mudança na prática pedagógica
através de momentos de formação continuada. Também acreditam que com
momentos diversos voltados para a prática docente, é possível adquirir novos
conhecimentos e com isso buscar novas formas de desenvolver os conteúdos
pertinentes ao seu tema de estudo.
A formação continuada só tem valor se tua alia a prática pedagógica, aplica
cada conhecimento adquirido no dia a dia. (interlocutor )
A formação continuada contribui muito para a prática educativa, com a
atuação do professor. (interlocutor2)
A formação continuada, permite que ao refletirmos sobre a prática
pedagógica implementada tenhamos a construção de mecanismos que a
qualifiquem cada vez mais (ação-reflexão-ação). (interlocutor4)
Teoria aliada prática, não existe prática sem saber teórico, o ideal é que seja
planejada para o aproveitamento dos horários de trabalho coletivo, com o
profissional de confiança e respeitabilidade. Horários predefinidos no grupo
oferecendo possibilidade de desenvolvimento de estratégias formativas.
(interlocutor 5)

Assim como Nóvoa (2007), os professores participantes da pesquisa entendem
que a formação continuada e a prática reflexiva, são fundamentais para uma mudança
e uma consequente melhoria da atuação profissional, pois mesmo com muitas
dificuldades não se pode desistir da Educação no nosso País.
METODOLOGIA
A investigação foi realizada a partir de uma pesquisa de campo, numa
abordagem qualitativa, que possibilitou uma aproximação com a interpretação dos

dados obtidos, para por meio deste poder melhorar a visibilidade sobre formação
continuada e sua importância na área educacional. Nesse sentido, Andrade (2003) diz
que: “Pesquisa é o conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio
lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para problemas propostos, mediante
a utilização de métodos científicos” (p.121).
Os dados obtidos nos diferentes instrumentos de coleta de dados, por meio da
observação participante, diário de bordo, são relatos das formações pelos
professores, incorporando comentários, justificativas e análises acerca dos mesmos.
Assim, foi também utilizado como instrumentos de acompanhamento e avaliação
crítica-reflexiva da formação continuada, e um questionário de perguntas semiestruturadas, foi analisado de forma indutiva, estabelecendo um diálogo com os
autores presentes na revisão de literatura para, a partir de então, poder delinear
alguns pressupostos que apontem a importância da formação continuada.
A população foi representada pelos professores de anos iniciais e finais de uma
escola da Rede Municipal de Ensino de Alegrete.

Considerando o objetivo que

direcionou esta investigação, os docentes selecionados foram professores que
lecionarem nos anos inicias e finais do ensino fundamental. A população do presente
estudo foi composta por 22 professores, os sujeitos da pesquisa atuam na rede
municipal de ensino, a maioria tem regime de trabalho de 40 horas. Para coleta de
dados, fiz uso de observação participante, estando presente em reuniões de
formação, construção de um questionário constituído de perguntas semiestruturadas.
Como instrumentos de pesquisa: construção de um diário de bordo a partir dos
levantamentos do que foram discutidos nas reuniões de formação, os professores
também fizeram uso de diário de bordo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os professores participantes entendem que o sentido da formação continuada é
reflexivo, são fundamentais para a mudança e percebem a importância em participar
de programas voltados para a atualização profissional, porém, alguns deles, não
buscam cursos e momentos, além dos proporcionados pela rede de ensino a qual
lecionam. Isso foi possível ser observado dentro das questões onde questionavam os
professores em relação à frequência nos cursos e o caráter dos mesmos, e também

no próprio estabelecimento de ensino é observado que grande maioria não gosta de
desacomodar. Grande parte dos participantes respondeu que frequenta os cursos
quando possível e participa de cursos de caráter institucional coletivo.
Concluímos então na compreensão dos educadores colaboradores desta
pesquisa que a formação continuada tem influência no aspecto que os educadores
adotarão como referência à sua prática profissional. A formação deve ser
transformadora da compreensão dos fenômenos educativos, é necessário pensar nas
trocas de experiências com os colegas e nos diálogos questionadores. O professor
consciente comprometido com seu trabalho investe em sua formação, para não
frustrar-se profissionalmente e exigir respeito e melhoria. Os educadores precisam
tomar consciência da importância da formação inicial e ou continuada como um
requisito que vivência mudanças nas formas do conhecimento.
Como pesquisadora e coordenadora, expresso minha profunda alegria sobre os
resultados desta pesquisa, educadores que se importam em continuar seu progresso
na caminhada da educação, justamente quando sei que não é uma tarefa simples ser
formadora em um espaço escolar, e implica também estar em constante construção.
Pois acredito na Formação Continuada como mudança na prática docente, em razão
de estarmos em permanente estudo sobre a realidade escolar, a partir das reflexões
durante a pesquisa iremos à busca de respostas para os desafios escolares.
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BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA:
TAREFA PARA UM SUPERPROFESSOR?
Mariana Luzia Corrêa Thesing1
Fabiane Adela Tonetto Costas2
Eixo 2 – Formação de Professores
RESUMO
Este texto objetiva apresentar considerações sobre as possíveis relações entre a Base Nacional
Comum Curricular para a Educação Básica e as Orientações para os Cursos de Formação de
Professores nas áreas de Didática, Metodologias e Práticas de Ensino, num documento preliminar
elaborado pelo Ministério da Educação (MEC, 2016). A partir de uma pesquisa teórica, com abordagem
qualitativa, este estudo analisou documentos referentes às legislações pertinentes relacionadas, dentre
estas a BNCC (2015b), as DCNFI (2015) e o Decreto nº 6.755/2009. Aliado a esses documentos, o
texto visa apresentar e discutir sobre a proposição de uma nova Política Nacional de Formação dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica, em substituição ao Decreto nº 6.755/2009, documento
que omite direitos já estabelecidos pela lei anterior e que responsabiliza os professores pela
aprendizagem dos estudantes “na idade certa”. Desse modo, este texto também apresenta elementos
que visam contribuir para a discussão sobre os processos de formação de professores, diante da
supervalorização dos conhecimentos metodológicos em detrimento dos conhecimentos teóricopolíticos, referentes aos fundamentos da educação, num contexto em que a educação é entendida
como um “espaço de disputa em diferentes projetos societários e de confrontos ideológicos” (SHIROMA
& SANTOS, 2014, p. 42). Diante dos achados, observamos um caráter conflitivo e antagônico, pois
constatamos que há uma nova e preocupante forma de compreender a formação de professores no
cenário atual, alicerçada no esvaziamento político-teórico dos currículos e no inchaço de
conhecimentos metodológicos que (con)formam o professor como um gestor de recursos pedagógicos.
Nessa perspectiva, a proposta de formação de professores parece estar alicerçada em interesses muito
mais economicistas e conservadores, voltados à manutenção do ideário capitalista, do que a processos
educacionais emacipatórios.
Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular. Formação de Professores. Políticas Educacionais.
Epistemologia.

INTRODUÇÃO
O processo de formação (inicial e/ou continuada) de professores é comumente
relacionado à qualidade dos processos educacionais escolares. É veiculada, através
de discursos educacionais e seus slogans3, a importância da formação inicial e
continuada, a partir de conhecimentos didático-metodológicos, para que os
professores realmente contribuam com a escolarização no país. Em documentos 4
recentes sobre a política e diretrizes para formação de professores, percebe-se uma
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considerável ênfase dada aos conhecimentos do campo da prática – relacionados à
atuação pedagógica dos futuros professores – em detrimento dos demais
conhecimentos de base epistemológica para a formação.
Essa proposta justifica-se pela pressuposição1 de que é a partir da primazia
desses conhecimentos que os futuros professores estarão habilitados para contribuir
com os processos de ensino e aprendizagem, nos contextos escolares. Tendo em
vista as influências das Organizações Multilaterais (OMs) na definição das políticas
públicas para a educação brasileira, a formação de professores é entendida neste
texto como objeto e instrumento de uma reforma educacional no país (EVANGELISTA
& TRICHES, 2012), embasada em princípios e interesses neoliberais, na ordem do
capital (MÉSZAROS, 2008).
Compreende-se que a formação dos professores precisa estar fundamentada
em conhecimentos voltados à formação para o mundo do trabalho, com caráter
profissional, mas também para o mundo da vida, numa perspectiva omnilateral. Diante
disso, questionamos: quais são os conhecimentos que devem compor o processo
formativo de um professor comprometido com ideais de uma escola pública,
democrática, laica e gratuita? Quais as bases epistemológicas fundantes na formação
dos professores tendo em vista os processos educacionais escolares emancipatórios?
Numa discussão política e epistemológica, entende-se que o professor não é um
simples gestor de recursos técnico-pedagógicos e tampouco deve ser reconvertido
em um superprofessor (EVANGELISTA & TRICHES, 2012) responsabilizado pela
solução dos problemas sociais da sua escola, dos seus alunos, da sua cidade, do seu
país.
Diante dessas considerações, este texto, tem o objetivo de discutir a elaboração
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Básica, a elaboração
de uma nova Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica e suas possíveis relações com a formulação de um Documento
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Os conhecimentos do campo da prática são entendidos como fundamentais para a atuação do
professor conforme o Documento Base (BRASIL, 2016) quando este explicita que o objetivo do
documento é “sinalizar aspectos relativos aos conhecimentos fundamentais para a construção de
currículos convergentes à formação de professores, isto é, para atuação pedagógica na Educação
Básica, tratando de questões relativas a aspectos relevantes referentes à Didática, às Metodologias e
às Práticas de Ensino [...]” (BRASIL, 2016, p. 6).

Base (MEC, 2016), tendo em vista as repercussões destes documentos para os
processos de formação de professores, objeto de análise deste trabalho.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
“Seja um Professor. Poucos têm nas mãos o poder de mudar um país”
(Website Ministério da Educação, 2013)

A proposta do Ministério da Educação em elaborar uma Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) para a Educação Básica fundamenta-se em um anseio
constitucional, é previsto no Plano Nacional de Educação (2014), e tem como objetivo
“a renovação e o aprimoramento da educação básica como um todo” (MEC, 2015b).
As mudanças propostas na forma de compreender os conhecimentos base, objetivos
e os direitos de aprendizagem nas diferentes etapas da Educação Básica são
justificadas em nome da qualidade dos processos educacionais no país. O
documento, apresentado à consulta pública e de formulação preliminar, apresenta os
direitos e os objetivos de aprendizagem referentes às quatro áreas do conhecimento:
Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática com seus
componentes curriculares para todas as etapas da educação básica.
Nesse processo de discussão sobre os direitos, objetivos de aprendizagem e
currículos das etapas da Educação Básica, a formação de professores é um tema
relacionado também em processo de reconfiguração, conforme sinaliza o Ex-Ministro
da Educação Renato Janine Ribeiro, na apresentação do documento preliminar para
a BNCC. O ex-ministro refere-se a uma possível mudança no processo de formação
de professores, quando afirma que
Dois rumos importantes serão abertos pela BNC: primeiro, a formação tanto
inicial quanto continuada dos nossos professores mudará de figura; segundo,
o material didático deverá passar por mudanças significativas, tanto pela
incorporação de elementos audiovisuais (e também apenas áudio, ou apenas
visuais) quanto pela presença dos conteúdos específicos que as redes
autônomas de educação agregarão. (MEC, 2015, grifo nosso).

Esse discurso, também presente no Documento Base (Formulação Preliminar)
que dá orientações para os cursos de formação de professores (SEB/MEC, 2016) 1,
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Trata-se do Documento Base de Formulação Preliminar que dá orientações para os cursos de
Formação de Professores nas áreas de Didática, Metodologias e Práticas de Ensino, de formulação da
Secretaria da Educação Básica/Ministério da Educação (BRASIL, fevereiro, 2016).

revela que o processo de formação de professores será estruturado a partir das
mudanças propostas a partir da elaboração da BNCC para a Educação Básica, esse
que “será mais uma das referências que poderão ajudar a orientar o desenvolvimento
de dinâmicas curriculares de cursos formadores de professores” (MEC, 2016, p. 2).
Esse documento, que encaminha orientações para os cursos de formação de
professores

especificamente

sobre

conhecimentos

relacionados

à

atuação

pedagógica, tem o objetivo de discutir os currículos nos cursos de formação de
professores, para “subsidiar os cursos de licenciatura em suas propostas formativas,
especificamente no que se refere às áreas de Didática, às Metodologias e às Práticas
de Ensino” (MEC, 2016, p. 3). O documento, ao apresentar a importância dos
processos formativos dos professores para a qualidade da atuação pedagógica nas
escolas, discute elementos como a relação teoria e prática, os pressupostos que dão
base à proposta, as consideradas dimensões formativas, tendo como princípios para
formação docente aqueles assumidos pela Resolução CNE/CP nº 2/20151.
Os princípios em destaque, utilizados para referendar a importância da proposta
de criação de uma base comum curricular para a formação de professores, referemse à especificidade do trabalho docente, tendo em vista “as dinâmicas pedagógicas
que contribuem para o exercício profissional e o desenvolvimento do profissional do
magistério” (Art. 5º, Inc. IV) e o “uso competente das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs) para o aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação
cultural dos (das) professores(as) e estudantes” (Art. 5º, Inc. VI).
Apesar das justificativas que o documento apresenta sobre a relevância da
formação do professor fundada na relação indissociada entre teoria e prática, fazendo
referências a autores que se referem à didática como área associada aos
fundamentos da educação, o objetivo do texto, já explicitado, revela o seu caráter:
tratar o conhecimento prático como primazia em detrimento de conhecimentos teóricopolíticos nos processos formativos dos professores da Educação Básica. Para o
documento, não há dúvida a respeito da relação entre a qualidade da educação
nacional e os processos de formação dos professores parecem estar fundamentados
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Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para
a formação continuada. (MEC/CNE/CP, 2015)

em um saber fazer”1. Diante dessa premissa, defende que a formação dos professores
deve estar alicerçada em ementas curriculares fundadas em conhecimentos didáticometodológicos, voltados às práticas de ensino. Há um discurso que enfatiza a
necessidade de formar professores gestores de recursos, com base em
conhecimentos sobre a prática, para favorecer os processos de ensino e
aprendizagem, tendo em vista os direitos de aprendizagem previstos na BNCC das
etapas da Educação Básica.
De acordo com o documento, “análises diversas têm mostrado carências nos
cursos formadores de professores oferecidos pelas instituições de ensino superior no
que se refere à formação dos estudantes mais especificamente nas áreas da atuação
pedagógica na educação básica” (MEC, 2016, p. 1). Nessa direção, o documento
justifica a importância dos conhecimentos práticos na formação dos professores
citando as Estratégias e Metas do Plano Nacional de Educação (2014-2024) (Lei
13.005/2014) que se referem aos conhecimentos relacionados à atuação pedagógica
dos professores e à utilização de recursos metodológicos para a prática docente nos
contextos escolares. “Qualificações necessárias”, “prática didática”, “renovação
pedagógica”, “incorporando as modernas tecnologias”, “valorizar as práticas de
ensino” são expressões que norteiam as intenções das Estratégias 13.4 (Meta 13),
15.6 e 15.8 (Meta 15) e que são citadas pelo documento para justificar a importância
da dimensão pedagógica que fundamenta as ações docentes.
Aliado a essa supervalorização dos conhecimentos metodológicos na formação
dos professores, nos situamos num cenário que se organiza pela formação de
professores generalistas, a partir da Resolução CNE/CP nº 01/2006 que redefine o
processo de formação do professor formado nos Cursos de Licenciatura em
Pedagogia – este que passa a formar licenciados que podem atuar nos diferentes
níveis da Educação Básica. Nesse processo, não exclusivo dos licenciados do Curso
de Pedagogia2, são formados professores que têm um universo de trabalho ampliado,
atuando em distintas frentes com diferentes grupos, a partir de um tempo de formação
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restrito se consideradas as demandas do universo de atuação profissional a que estão
habilitados. Sobre isso, Evangelista & Triches (2008, p. 1-2) afirmam que
Está em construção um profissional polivalente, com um espectro de atuação
amplo, embora com formação restrita do ponto de vista teórico. O
alargamento da formação e da ação docente sugere um processo de
reconversão que faz suceder ao Pedagogo o Licenciado em pedagogia,
docente que atuará na docência em sentido amplo, na gestão e na pesquisa.

O professor, tendo em sua formação a supervalorização de conhecimentos
metodológicos e voltados às práticas de ensino, em detrimento dos conhecimentos
teórico-políticos, com o alargamento de sua “ação docente” revela os interesses de
políticas de formação de professores descompromissadas com a tão defendida
qualidade nos documentos até então discutidos nesse texto. Isso porque parte-se do
princípio que a formação docente deve estar embasada não prioritariamente por
conhecimentos metodológicos para saber o que fazer, mas sim a partir de
conhecimentos teórico-políticos que fundamentem os porquês de suas escolhas
político-metodológicas. De acordo com Shiroma & Santos (2014), reduzir a formação
dos professores à capacitação para o uso de recursos pedagógicos associa-se a uma
formação tecnicista, desvinculada de conhecimentos teórico fundantes na formação
dos professores.
Como alerta Gramsci (2011), a tentativa de reduzir as ações dos sujeitos à
operacionalização de tarefas cotidianas faz parte da grande política de
manutenção da hegemonia burguesa. Confinar a qualidade da educação ao
que se pode mensurar nas avaliações é abstrair da educação a relevância
social, é restringi-la a uma atividade técnica, obliterando sua dimensão
política. (SHIROMA & SANTOS, 2014, p. 41)

Nesse cenário de proposições de mudanças, em nome de uma suposta
qualidade dos processos educacionais escolares, aliada à formulação de uma base
nacional comum curricular para os cursos de formação de professores, o Ministério
da Educação organizou um texto preliminar tendo em vista a proposição de uma nova
Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica.
Este documento, foi aberto a consulta pública 1 até agosto de 2015. A intenção é

Destaca-se que entidades – ANFOPE, ANPAE, ANPED, CEDES E FORUMDIR – posicionaram-se
de forma coletiva frente o texto da minuta de decreto sob consulta pública, sugerindo alterações e
propondo processos mais transparentes para a sistematização e socialização das contribuições
recebidas. Tal documento está listado dentre as referências.
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substituir o Decreto nº 6.755/2009 – que normatiza a atual Política Nacional de
Formação dos Profissionais da Educação Básica.
Nesse documento preliminar, destaca-se a omissão de garantias, já previstas no
Decreto nº 6.755/2009, como a “jornada única” e a “dedicação exclusiva ao
magistério”, tão a manutenção das condições de trabalho e para a liberdade de
cátedra dos professores – que estes teriam para exercer suas atividades a partir de
princípios como a liberdade de ensinar e da pluralidade de ideias e concepções
pedagógicas – princípios previstos no Art. 206 da Constituição de 1988. Além disso,
essa minuta não se refere à Lei do Piso Salarial Profissional Nacional (Lei nº
11.738/2008) que não é cumprida integralmente nas diferentes regiões do país,
omitindo-se em relação à possibilidade de um mapeamento das necessidades
regionais que demandariam complementação por parte da União, como prevê o
FUNDEB (Lei nº 11.494/2007).
Destaca-se também a referência dos Art. 2º e Art. 3º da minuta, como princípios
e objetivos de uma nova Política Nacional de Formação dos Profissionais do
Magistério, que se referem à responsabilização dos professores pelo “aprendizado
dos estudantes na idade certa” e “o ensino e a aprendizagem adequados ao ano
cursado pelos alunos”.
Diante do caráter desse novo documento que ora omite direitos já afirmados, ora
desconsidera outros que são caros à valorização da carreira profissional dos
professores e que, além disso, responsabiliza de forma exclusiva o sucesso da
aprendizagem dos estudantes à atuação do professor, quais as possíveis relações
desse documento com a formulação de uma BNCC para a Educação Básica e de uma
base comum para a formação dos profissionais do magistério, fundada na valorização
de conhecimentos metodológicos?
Num cenário marcado por políticas educacionais, orientadas pelas diretrizes de
Organismos Multilaterais (OMs), suspeitamos desses documentos que visam oferecer
diretrizes e encaminhamentos aos processos de formação de professores em moldes
que nos parecem economicistas e reducionistas, numa lógica que contribui para a
manutenção de uma sociedade pautada em princípios capitalistas. Isso porque a
formação de professores pautada em conhecimentos metodológicos, voltados às
práticas pedagógicas incha os currículos de disciplinas que ensinam a construir

recursos e instrumentos didáticos para a atuação docente, mas não a refletir sobre a
ação docente.
Sem desconsiderar a importância desses conhecimentos para a formação e
atuação do professor, questionamos se esse modelo de formação não contribui
primordialmente para formar professores gestores de recursos pedagógicos,
desvinculada de ideais de formação para uma educação crítica e emancipatória. Esse
modelo de formação, num retorno à educação do “saber fazer” e despreocupado com
o “porquê fazer”, defendido pelos documentos recentes, preconiza um percurso
formativo esvaziado de referenciais teóricos que fundamentem as escolhas políticas
e metodológicas dos professores. Delega ao professor a tarefa de dar conta das
múltiplas demandas que lhe são colocadas para além de seu campo de atuação, esse
que já foi ampliado a partir da Resolução CNE/CP nº 01/2006.
Numa lógica de omissão de direitos, de alargamento do campo de atuação e de
esvaziamento teórico dos percursos formativos, as políticas educacionais referentes
à formação de professores apresentam um discurso que salienta a importância desses
profissionais para o sucesso escolar dos estudantes e para a equidade social. O
professor é compreendido como aquele que tem “nas mãos o poder de mudar um
país” (MEC, 2013) e que é responsável pela inclusão educacional e social, numa luta
inglória pela resolução de problemas sociais e econômicos.
A tarefa proposta é intrinsecamente irrealizável, posto que a mudança do país
– qualquer que seja – não está na esfera de atuação do professor, nem como
criação nem como solução. Paradoxalmente, o apelo ao professor não
significa sua valorização social, mas sua desqualificação nos planos
discursivo e material. (EVANGELISTA & TRICHES, 2014, p. 71-72)

Temos nesse cenário a defesa, por meio de discursos políticos coincidentes aos
interesses das organizações multilaterais, da formação de um professor polivalente,
que como um superprofessor tem qualidades necessárias para resolver os problemas
de seu cotidiano de trabalho: multifuncional, polivalente, flexível, protagonista,
tolerante. (EVANGELISTA & TRICHES, 2012). O professor, deste modo, é o objeto
dessa reforma porque precisa reconverter-se aos ideais defendidos por ela, tendo as
qualidades necessárias para o desenvolvimento de um trabalho em prol da qualidade
da educação. A reconversão docente caracteriza-se pela adaptação do professor à

realidade ampliada de trabalho em que se situa, que lhe solicitam, para ser um bom
professor, um conjunto de qualidades necessárias.
Quanto aos padrões ideais de docentes, é desejável: que seja líder,
“investigador” e colaborador na gestão escolar, que trabalhe com a
diversidade na perspectiva da escola inclusiva; que tenha conhecimento e
explore conteúdos artísticos, corporais, valores éticos, afetivos e morais; que
se disponha a aceitar o desafio de um novo papel; seja reflexivo, flexível,
comprometido com as mudanças, protagonista, crítico de sua prática,
autônomo, criativo, solucionador de problemas, comprometido com a
comunidade, mobilizador de recursos, que tenha preocupação com as
questões ambientais, que saiba trabalhar eficazmente em equipe e que tenha
capacidade de aprender a lidar com novas habilidades [...] (EVANGELISTA
& TRICHES, 2014, p. 58)

Mas, além de ser o objeto, o professor é entendido como o instrumento da
reforma: que pode, a partir de suas qualidades, auxiliar na erradicação dos excluídos
(de todas as ordens) e favorecer a construção de uma sociedade mais inclusiva e
igualitária.
[...] é posto como solução para os problemas da sociedade. Seu sentido é
oferecido por um duplo papel: objeto da reforma, dado que ela atua
modificando o papel do professor, e instrumento da reforma, posto que será
por meio dele que a reforma será implementada. Ou seja, um movimento
contraditório que mostra a relação existente entre o superprofessor e o
professor- -instrumento que, sendo objeto da reforma, é responsável por sua
execução. (EVANGELISTA & TRICHES, 2012, p. 194)

Diante do exposto, consideramos que as mudanças propostas em nome da
qualidade e equidade dos processos educacionais escolares, tendo em vista a
elaboração da BNCC para a Educação Básica, estão alicerçadas em pressupostos
que sinalizam a formação de professores como uma das soluções para resolver as
mazelas sociais. Diante disso, nos questionamos: será possível que os professores –
formados em cursos generalistas, a partir de percursos formativos fundamentados em
conhecimentos didático-metodológicos, sem a devida valorização profissional e
atuantes em diferentes frentes de trabalho – poderão resolver os problemas sociais e
econômicos de uma sociedade contraditória, que ainda não superou a luta de
classes?
METODOLOGIA
Este texto é resultado de uma pesquisa teórica (LUDKE & ANDRÉ, 1986), de
abordagem qualitativa, a partir da análise de documentos referentes à formação de

professores. Norteado pelos princípios de análise documental de Cellard (2008), o
texto apresenta análises e discussões sobre esses processos. Para a construção
deste texto, legislações pertinentes foram estudadas em articulação com leituras
pertinentes sobre o tema. Essa pesquisa está sendo realizada como um estudo
complementar referente ao processo de doutoramento, tendo em vista a sua
relevância para a fundamentação de estudos e trabalhos posteriores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação de professores é um tema bastante pesquisado no campo
educacional. Os documentos das políticas educacionais defendem a sua importância
para a educação escolar brasileira. Contudo, os documentos estudados revelam
princípios reducionistas e economicistas que não contribuem para processos
formativos de professores para uma educação emancipatória. A Base Nacional
Comum Curricular para a Educação Básica solicita, logo em sua apresentação, um
novo tipo de professor, este que passa a ser pensado a partir de orientações e
diretrizes que supervalorizam o conhecimento prático, deixando de lado aqueles que
embasariam a formação teórico-política dos professores.
Acreditamos que, num contexto de esvaziamento teórico da formação de
professores generalistas, a primazia por conteúdos referentes às didáticas,
metodologias e práticas de ensino, por mais importantes que estes conhecimentos
sejam para a formação dos professores, não podem se sobrepor aos demais
conhecimentos pedagógicos. Isso porque compreende-se que os conhecimentos
referentes aos fundamentos da educação são a base para a formação de professores
críticos e atuantes em seus espaços e cotidianos de trabalho. Dessa maneira nos
colocamos em alerta para esse tipo de formação, que nos parece estar aliada a
interesses de uma educação que conforma e adapta, num sistema de reprodução do
ideário capitalista.
Nesse cenário contraditório, em que se defende a qualidade da educação e se
sinaliza a perda da especificidade da formação dos professores, temos um tipo de
formação, a partir de cursos generalistas que podem estar contribuindo para uma
formação apolítica e meramente instrumental, tornando o professor um mero gestor
de recursos pedagógicos. Aliado a isso, as políticas educacionais são reforçadas por

discursos, através de slogans educacionais, que defendem a formação de um
superprofessor com qualidades necessárias para a consolidação de um modelo de
educação para o consenso e para a manutenção dos interesses privados do grande
capital nacional e internacional.
Os professores, vistos como operários instrumentalizados, são reconvertidos
com as qualidades necessárias para responder às demandas do setor produtivo,
como na fábrica, num sistema orientado pelo tripé “planejamento-execuçãoavaliação”. Esse que, com princípios meritocráticos, enfatiza a prática do professor e
o controle dos resultados de seu trabalho através de instrumentos avaliativos.
Diante das discussões apresentadas nesse texto, sinaliza-se a importância de
discussões mais aprofundadas sobre os processos de formação de professores e as
suas bases epistemológicas, tendo em vista a educação num viés mais democrático
e libertador – como espaços de resistência a modelos fundados em princípios da
lógica e das necessidades do mercado.
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COM O ENSINO POLITÉCNICO UMA POSSIBILIDADE DE CONTEMPLAR O
ALUNO TRABALHADOR DO ENSINO MÉDIO
Vanderlei Gularte Farias1
Evandro Santos Duarte2
Neiva Afonso Oliveira3
Eixo 2 – Formação de professores
RESUMO
O presente trabalho se propõe a discutir aspectos pertinentes à etapa da educação básica, o Ensino
Médio. Faz uma análise apontando alguns dos problemas que contribuíram para o emaranhado de
equívocos que levou à inexistência de significação do Ensino Médio no sistema público de ensino. Faz
uma reflexão apontando o Ensino Médio Politécnico como alternativa no resgate das funções
socioeducativas desta etapa de ensino e como possibilidade de se incluir a todos, inclusive o novo
aluno que se encontra na etapa final da educação básica, que é o trabalhador-estudante. Da
necessidade em inserir como eixo norteador aspectos da cidadania e do mundo do trabalho. Objetiva
o debate acerca da ressignificação da educação básica a que pertence o Ensino Médio. Por conta da
necessidade de novos contextos sociais e demandas consequentes. Está fundamentado a partir das
contribuições de autores que estudam e pesquisam sobre a temática. Destaque para as ideias oriundas
dos estudos de Moaci Alves Carneiro com o qual é estabelecido um diálogo ao longo do texto, no que
se refere à problemática do Ensino Médio. O estudo no sentido de melhor entender a temática pela sua
importância no campo da pesquisa em educação. São reflexões para ajudar a problematizar sobre a
importância de se pensar as questões fundamentais na educação básica pública, visando à
materialização da busca por educação de qualidade para todos.
Palavras-Chave: Educação e Trabalho. Ensino politécnico. Trabalhador-Estudante. Politecnia.

INTRODUÇÃO
Em função das transformações que o mundo passa, principalmente da cisão
entre a ciência e a produção, o ensino médio encontra dificuldades na sua definição,
bem como na sua própria configuração, formando-se um vácuo nesta etapa de ensino.
Daí que se busque refletir uma concepção de ensino que tenha um caráter mais
formativo, negando a reprodução das desigualdades sociais realizadas na escola. Um
ensino que busque, através do embasamento em práticas concretas, romper,
também, com a estreita profissionalização, por um lado, e com uma educação geral e
propedêutica, intelectualizada e desconectada do mundo do trabalho, por outro lado.
Superada

a

dualidade

de

uma

formação

propedêutica

versus

formação
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profissionalizante, posterior, uma aproximação da escola com o mundo do trabalho e
dos processos produtivos.
Conforme o atual contexto educacional no Brasil o Ensino Médio como nível de
escolaridade está distante de se transformar numa etapa cujo fim seria a plenificação
da educação básica, em que a dimensão cognitiva transcende os objetivos das
disciplinas entendidas por áreas que extrapolam aos conteúdos. Nas quais o tempo
curricular organizado e objetivo é substituído pelo tempo contextualizado e subjetivo
do aluno em que valores, conhecimentos e procedimentos se encontram numa
estrutura não linear e assistemática, o que possibilita o indivíduo apropriar-se
socialmente dos ensinamentos.
A lei 9.394/96, resultante da reforma educacional, propõe um Ensino Médio como
“etapa final da educação básica” (art.36) voltado para a formação geral, estimulando
a aprendizagem por meio da criatividade e formulação de hipóteses. Aponta para um
currículo contextualizado com a vida social dos alunos, configurando-se em
parâmetros para uma formação cidadã, em oposição à concepção de ensino implícita
na política educacional vigente a partir da década de 1970, quando se tentou quebrar
a dualidade, implantando compulsoriamente o Ensino Profissionalizante para todos.
Um sistema dual que funcionava já desde os anos 1930 quando “a então denominada
Educação Secundária foi dividida em Ensino Propedêutico, formação geral voltada ao
prosseguimento dos estudos, e educação técnica, com afunilamento profissional”
(AZEVEDO, 2011).
Com a implantação da lei 5.692/71, a reforma curricular prevê o antigo 2ºgrau
“possuir uma função dupla: Preparar para o prosseguimento de estudos e Habilitar
para ao exercício de uma profissão técnica” (PCN, 1999, p. 22). No entanto “o caráter
impositivo da medida e a ausência de condições materiais e intelectuais para a sua
implantação determinaram seu insucesso. Desde então o Ensino Médio perdeu a sua
identidade, com resultados danosos para a juventude” (AZEVEDO, 2011).
A lei atual prevê um Ensino Médio focado numa perspectiva de ensino integral
onde se prioriza a formação da pessoa por meio do desenvolvimento de valores e
competências inerentes para o indivíduo fazer sua inserção na sociedade. Através de
uma formação ética e voltada para o desenvolvimento de uma autonomia intelectual
e senso crítico capacitando para a aprendizagem em níveis mais complexos de

estudo, bem como a vinculação “ao mundo do trabalho e à prática social” (art.1º e 2º
da lei 9.394/96).
Assim, o presente ensaio, busca refletir sobre os fundamentos do Ensino Médio,
o atual debate sobre sua finalidade, bem como as discussões recentes acerca da
proposta de ensino médio politécnico, enquanto possibilidade de aproximação da
educação com o mundo do trabalho. Como temática o Ensino Médio Politécnico o
mesmo busca inserir a politecnia como concepção de ensino visando a emancipação
dos sujeitos, em que esta se propõe a um ensino com significado social,
interdisciplinar e contextualizado com a vida dos estudantes, na sua maioria
trabalhadores.
ENSINO MÉDIO ATUAL
Hoje, o Ensino Médio se constitui numa etapa do ensino básico sem base, sem
referência, descaracterizado. Como ver o Ensino Médio como etapa final do ensino
básico e não apenas como nível de ensino? A desconformidade do Ensino Médio
deve-se ao fato de que o mesmo tem indefinidas suas funções socioeducacionais.
“Funciona sem as funções que legalmente lhe são inerentes. Ele não é tratado como
constituinte e, sim, como parte isolada ou segmento blindado da blocagem da
educação básica” (CARNEIRO, 2012, p.09). Sofre um processo de esquartejamento,
uma ação pela segmentação pedagógica em função da separação em nível de ensino.
Kuenzer (2009), ao propor a construção de uma proposta enquanto política para
o Ensino Médio com aqueles que convivem com o trabalho, faz uma observação no
sentido da necessidade de se atentar para:
[...] as decorrências das mudanças ocorridas no mundo do trabalho pela
globalização da economia e pela reestruturação produtiva, as velhas formas
de organização tayloristas-fordistas deixam de ser dominantes. À luz dos
novos paradigmas, com base no modelo japonês de organização e gestão do
trabalho em equipe, o supervisor desaparece e o engenheiro desce ao chão
da fábrica, o antigo processo de qualidade dá lugar ao controle internalizado,
feito pelo próprio trabalhador. Na nova organização, o universo passa a ser
invadido pelos novos procedimentos de gerenciamento; as palavras de ordem
são qualidade e competitividade. (KUENZER, 2009, p.32).

Pela maneira como se estrutura o Ensino Médio há dificuldade em se pensar no
cumprimento dos preceitos legais de preparar o aluno para o exercício da cidadania e
para fornecer-lhes os meios de progredir no trabalho e em estudos posteriores,

conforme o artigo 22 da LDB. O mesmo passa, conforme Carneiro (2012) por uma
crise de identidade, não transparecendo com clareza se prepara o aluno para a vida,
para a cidadania, para o mercado de trabalho ou para o ingresso na universidade.
O alto índice de evasão (AZEVEDO, 2014, p.229-237) escolar na referida etapa
de ensino contribui para a ausência de bons resultados na educação. O mesmo
funciona separado do conceito de educação básica e fora do que é necessário nas
aprendizagens dos seus alunos. Enquanto não se pontuar na centralidade do
problema, a probabilidade é de que se continuará a simetria de respostas ao longo do
seu tempo sem acenar com soluções.
O currículo da maneira como é organizado por disciplinas fragmentadas dificulta
o diálogo entre os campos de conhecimento. É um modelo de currículo e de escola
que anda na contramão das expectativas juvenis que se encontram nessa etapa de
ensino. Nesse sentido:
[...] um modelo curricular e didático que é base dessa escola de Ensino Médio,
por se pautar fundamentalmente na fragmentação, na repetição de conteúdos
e saberes, negligencia a própria forma humana de produção do
conhecimento, ignora as características do desenvolvimento humano e as
concepções interacionistas de aprendizagem. (AZEVEDO, 2014, p.25).

O autor reforça a ideia de que o atual modelo contribui para a inviabilização da
possibilidade da emancipação1 do aluno frente às espontâneas inferências com a
natureza física e social e formas de se relacionar com o mundo do trabalho. Um
modelo que prima pela padronização das aprendizagens, se ajustando a um
conformismo de adequação ao metabolismo social vigente.
Com a massificação do Ensino Médio, este acabou por se transformar numa
espécie de concessão às camadas mais desfavoráveis, principalmente às camadas
mais periféricas, desobrigando que se aferisse qualidade como obrigação, passando
a ideia de que basta existir, sem a necessidade de eficiência. O estado se torna
omisso quando não oferta um Ensino Médio capaz de atender o estabelecido na
legislação2.

1

Conceito estruturante da modelo de avaliação, sugerido na a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 de
1996, a LDB Nº 9.394/96 para o Ensino Médio e na Proposta Pedagógica de Reestruturação Curricular
para o Ensino Médio Politécnico do Rio Grande do Sul (SEDUC, 2011).
2 Conferir a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 208, inciso I e II assim como a Lei de Diretrizes
e Bases nº 9.394 de 1996 no artigo 3º, inciso IX.

A estrutura escolar, gerida pelo sistema de ensino brasileiro não foi preparada
para abarcar o alunado no Ensino Médio com a universalização deste, pois se mostra
frágil para atender a todas as demandas, seja no sentido material, com estrutura física
inadequada, quanto humana, com professores despreparados. O Estado parece não
ter se preparado para receber alunos das classes populares.
O atual quadro preocupante em que se encontra o Ensino Médio tende a se
agravar, ainda mais, por conta das novas exigências impostas pela globalização da
economia e das transformações produtivas que requerem avanços nos níveis de
escolaridade dos novos trabalhadores, refletindo numa exigente qualificação do
ensino básico. São novos parâmetros da sociedade onde se reclama o domínio de
novas competências, de outras habilidades não contempladas na vigente estrutura
curricular do Ensino Médio propedêutico.
É preocupante a ausência permanente de um rumo sociopedagógico. Muitos dos
recursos injetados no Ensino Médio produzem certa satisfação política, no entanto,
não se configuram em mudanças. Mesmo com a instituição de um modelo de
Educação básica flexível e emancipador, com perspectivas na cidadania e no Mundo
do trabalho, ainda persiste a dualidade no Ensino Médio.
No que se refere à cidadania, o mesmo acontece num espaço coletivo, num meio
concreto e historicamente situado, o qual se pode denominar de região. E para que a
escola de Ensino Médio possa adentrar na vida e no contexto dos seus alunos precisa
convocar a comunidade para participar da elaboração e da execução do projeto
pedagógico escolar. Região, comunidade e escola entranham-se um no outro e
vitaminam o ambiente cultural escolar (CARNEIRO 2012). Uma região é importante
porque uma aprendizagem abstrata, sem o elemento espaço-temporal não se torna
viável ou é pouco compreensível.
O referido autor alerta da existência de um modelo hegemônico de educação
básica centrado na sujeição aos padrões de uma espécie de colonialismo científico,
cultural e político. Padrões responsáveis por guiar o Brasil a uma condição
socioeconômica e educacional periférica. O Brasil acumula um déficit educacional

Na universalização da Educação Básica, incluindo o Ensino Médio, se busca alta qualidade para que a
escola pública possa funcionar com todas as condições que lhe possibilitem preparar o aluno para o
exercício da cidadania, para o trabalho e também para o prosseguimento de estudos posteriores.

enorme, precisamente na educação básica, que se soma à baixa qualificação
profissional do trabalhador brasileiro.
Pela necessidade urgente de trabalhadores com níveis educacionais mais
elevados por conta da demanda posta em função da aceleração do processo de
globalização da economia, houve o que Carneiro (2012) chama de concessão 1 de
mais educação. No que diz respeito a uma quantidade maior de matrículas, ignorando
o fator qualidade2. A escola recebe um aluno cujo perfil é um jovem trabalhador, no
entanto falta-lhe todo um conjunto de elementos que ajudem a inserir este aluno em
seu currículo. A ausência de recursos necessários incapacitando a escola acaba por
negar a garantia de qualidade, conforme aduz a LDB no artigo 3º, inc. IX e artigo 4º,
inc. IX.
São fatores que contribuem na constatação de um Ensino Médio distante de um
projeto que se propõe a uma fase da Educação Básica mais eficaz, distanciando, com
isso, dos conceitos de sociedade do conhecimento e da cultura da diversidade, vistos
muito mais pela natureza política do que propriamente pela natureza técnico-científica
produtiva aos moldes positivista, fruto da racionalidade instrumental, o que afasta da
razão humana.
Se posta o desafio de um Ensino Médio que possa, continuamente, fazer uma
interlocução entre a escola e a vida. Um ensino, uma educação, que contribua
diretamente com aplicações sociais.
Na perspectiva de que se tem, hoje, no Ensino Médio, um aluno trabalhador 3,
em que boa parte dos jovens que apenas trabalham são os mesmos que não
completam a referida etapa de ensino, faz sentido pensar novas diretrizes curriculares
nacionais a fim de atender a um panorama que aproxima trabalho e educação.
Diretrizes que orientem um ensino para a qualidade social. Neste sentido, nas novas
DCNEM (Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio) se defende:
[...] um Sistema Nacional de Educação que efetive a integração dos diferentes
níveis e modalidades da educação escolar e a articulação entre as políticas
1

Concessão no sentido de ofertar o acesso. Sem levar em conta as condições de funcionamento da
escola como um todo. Ignora-se o preço a pagar por uma oferta maior de matrículas. Como se incluir
todos na escola bastasse.
2 O sistema viciado pela lógica de mercado e orientado na dimensão neoliberal coloca o conceito
qualidade no sentido administrativo de regulação que é na perspectiva da eficácia, eficiência pelos
resultados quantitativos.
3 Conforme apresenta Carneiro (2012).

educacionais relativas às demais dimensões da vida social: saúde, economia
e trabalho, cultura, ciência e tecnologia e meio ambiente, nos planos nacional,
federal, estadual e municipal, evitando a sobreposição de programas e o
desperdício de recursos públicos. (BRASIL, 2013, p.25).

Para, assim, se anunciar a garantia de uma base igualitária para todos com
vistas a uma formação integral. Esta que:
[...] não pode centrar-se exclusivamente nos conteúdos voltados para o
acesso ao ensino superior, quer seja o vestibular ou o ENEM, tampouco o
foco pode ser a formação instrumental para o mercado de trabalho, centrada
na lógica das competências para a empregabilidade. Ambas são mutiladoras
do ser humano. Ambas são unilaterais ao invés de se apoiarem na
omnilateralidade. (BRASIL, 2013, p.34).

Presume-se uma formação que contemple todas as dimensões que integram o
ser humano, desenvolvendo suas potencialidades por meio de um processo
educacional que considere a formação humanística, social, científica e tecnológica, a
formação política e a estética, visando à emancipação dos sujeitos. Para a formação
humana integral supõe-se, também, uma atuação pautada por transformações
sociais, culturais e políticas baseadas na competência técnica e no compromisso ético
para a construção de uma sociedade igualitária.
Importante destacar que, nesse sentido, a concepção de aprendizagem se
apresenta de forma complexa. Vai além do movimento de quem aprende ou daquilo
que é aprendido. (CHARLOT, 2001). A escola se apresenta como uma das indutoras
de aprendizagens. É um lugar que indica a relação com o saber. O que leva a supor
que o processo de aprendizagem não se esgota na escola. Ao contrário, apenas inicia.
Frigotto (2012) defende junto com uma educação básica de qualidade a
desconstrução do imaginário imposto pelas classes dominantes de um ensino para a
empregabilidade com cursos curtos, a reorganização no interior da escola pela
formação dos professores para a mudança curricular e da prática pedagógica e, ainda,
o engajamento da sociedade civil num projeto societário pautado na mudança das
estruturas de base popular. “O Ensino Médio, concebido como educação básica e
articulado ao mundo do trabalho, da cultura e da ciência, constitui-se em direito social
e subjetivo e, portanto, vinculado a todas as esferas e dimensões da vida”.
(FRIGOTTO, 2012, p.76).
Requer-se uma política para o Ensino Médio com solidez e que sinalize a
superação do dualismo formativo formalizado pela Lei nº 5692/71 ainda não superado

pela Lei nº 9394/96. Mudou no texto, no entanto, a prática mostra que há um longo
percurso a ser desenvolvido. Um Ensino Médio sólido supõe, inclusive, a existência
de condições estruturais adequadas para se trabalhar, junto com uma formação
docente adequada e valorização profissional.
ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO COMO POSSIBILIDADE
Dada a evolução do debate acerca da separação entre ensino médio e educação
profissional pesquisadores, intelectuais, educadores e instituições vinculadas à
educação profissional viabilizam, para a dualidade entre a cultura geral e a cultura
técnica, a educação politécnica, como concepção de educação unitária e universal.
Uma concepção de educação que compreenda o domínio das técnicas e compreenda
as competências1 para o domínio dos fundamentos que caracterizam os processos de
trabalho.
A politecnia traz, na sua essência, a proposta de formação integral do homem.
Uma formação omnilateral2, onde se visualiza a possibilidade de um harmonioso
equilíbrio entre trabalho físico, manual e o trabalho intelectual. E, junto, a ideia de uma
educação promotora da vida, uma vez que a mesma é um dos objetivos fundamentais
da educação. No sentido de despertar o gosto pelo viver, o querer viver, a educação
deve contribuir para além do processo de ensino-aprendizagem, precisa conjugar para
o processo de inserção social com elementos para a compreensão da sociedade em
que se vive e fornecendo bases para a formação cidadã, a integração social e a
participação na convivência humana, visando a emancipação dos sujeitos.
Conforme Machado (1992) a politecnia não é a técnica no sentido reverenciado
a partir do processo de industrialização reduzido ao simples executar, ela refere-se
aos conhecimentos necessários para que se possa fazer determinada atividade, isto
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No sentido de capacidade. Sugerem-se as leituras de:
RAMOS, M. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
2. PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas,
1999. PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas,
2000;
2 Usado para transparecer a ideia de uma formação geral, em todos os sentidos. Sob a mesma
perspectiva vista por Adam Smith e trabalhada em MARX, Karl. O Capital . . Edição resumida por Julian
Borchardt. Tradução de Ronaldo Alves Schmidt. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1969. O conceito
atenta para o aprofundamento da complexidade, do todo. Faz uma crítica à superficialidade em que
muitos desempenham suas tarefas. O que leva à ignorância, por não desafiar sua inteligência com
ocupações mais desafiadoras.

é, ao colocar a teoria em prática. Neste sentido, é entendida para além do ato de
execução.
Na compreensão do trabalho como a forma de ação que o ser humano
desenvolve para construir as condições, as quais lhe asseguram a sobrevivência,
implica reconhecê-lo responsável pela formação humana e pela constituição da
sociedade. É pelo trabalho que os seres humanos produzem conhecimento, produzem
saber, formulam e consolidam a concepção de mundo, a partir de suas consciências
proporcionando a convivência. É pelo trabalho que transformam a natureza,
construindo a sociedade e, por conseguinte, fazendo história. É o trabalho como
princípio educativo, defendido por Ciavatta (FRIGOTTO, 1991), no sentido de
entender e de compreender o processo produtivo.
É a relação entre trabalho e educação, onde se afirma o caráter formativo do
trabalho e da educação como ação humanizadora, por meio do desenvolvimento das
potencialidades do ser humano. O trabalho como produtor dos meios1 da sua vivência
seja nos aspectos materiais, culturais, onde envolve as formas de conhecimento, a
criação material e simbólica, bem como todas as formas de sociabilidade.
A politecnia contempla, por essência, e conceitualmente, a articulação entre
educação e trabalho na perspectiva de atividades que se complementam. E que
ambos são atividades especificamente humanas, portanto, uma relação de íntima
proximidade, de identidade.
O trabalho como elemento fundamental na construção como um todo, não visto
na perspectiva de mão-de-obra pura e simplesmente. Isto é, o trabalho não reduzido
à atividade laborativa ou, mesmo, relacionado à empregabilidade. Muito menos na
perspectiva da construção do capital. Conforme Frigotto (2005) o trabalho entendido:
[...] como atividade que responde à produção dos elementos necessários e
imperativos à vida biológica dos seres humanos enquanto seres ou animais
evoluídos da natureza. Concomitantemente, porém, responde às
necessidades de sua vida cultural, social, estética, simbólica, lúdica e afetiva.
(FRIGOTTO, 2005, p.02)

A relação com o mundo do trabalho é entendê-lo como produtor de valores de
uso ao ser humano. Sem vínculo com o imediatismo do mercado de trabalho, nem do

Aqui entende-se como meios os ‘meios de vida’. Tudo o que ajuda o homem no seu cotidiano,
facilitando a sobrevivência e que está diretamente ligado ao fazer, ou seja, ao trabalho.
1

trabalho produtivo, sob o ponto de vista da lógica capitalista. Sua íntima e umbilical
relação dá-se com o trabalho na dimensão ontocriativa.
Na dimensão ontológica ou ontocriativa do trabalho percebe-se que os homens,
diferentemente dos animais que tão somente respondem instintivamente ao meio por
se constituírem de um organismo programado e regulado pela natureza, criam,
modificam e recriam a existência humana pela ação consciente do trabalho. Este
acompanha todos os processos em que o homem se constitui um ser de
transformações. Marx (1983) já preconizava que
[...] antes, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um
processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla
seu metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria
natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais
pertencentes à sua corporeidade, braços, pernas, cabeça e mãos, a fim de
se apropriar da matéria natural numa forma útil à própria vida. Ao atuar, por
meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, ele
modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza (MARX, 1983, p.149).

O trabalho, segundo Rossa (BRASIL, 1991) como uma dimensão pedagógica da
pessoa humana, em que há um comprometimento com o mundo do trabalho como
“exercício consciente da cidadania” (BRASIL, 1991, p.16). E com a própria
organização comunitária. Até porque “quem trabalha e constrói o próprio mundo
merece viver nele” (BRASIL, 1991, p.16). O trabalho como parte integrante da vida do
homem, em que a realização deste pelo trabalho é associada à escolarização. O
mesmo integra a formação do homem desde o início do processo escolar, pois
habilidades para o exercício no trabalho já são desenvolvidos muito antes de se
pensar numa profissão, até mesmo pela necessária não desvinculação do ensino
entre teoria e prática. Neste sentido uma associação, havendo uma relação próxima
entre trabalho e cidadania, já que a cidadania se faz na formação para o trabalho.
O conceito politecnia propõe a fusão entre concepção e execução das atividades
relativas ao trabalho, onde a conjugação da práxis destes pode gerar elemento
emancipador do sujeito.
Segundo Frigotto (2013) trata-se da união entre formação intelectual e trabalho
produtivo. Ao elucidar o conceito lembra:
[...] que tanto a formação humana omnilateral, conceito mais amplo e que não
se reduz à educação escolar, quanto à politecnia, está relacionada aos
fundamentos científicos que embasam todos os processos produtivos, não se

define como níveis ou modalidades de ensino, mas como a concepções que
orientam a natureza dos processos educativos (ANAIS, 2013, p.30).

Ao refletir uma concepção de sociedade comprometida com a unificação entre
ciência, técnica e processo produtivo, sem rupturas, Kuenzer (BRASIL, 1991) defende
a politecnia a partir de uma reestruturação de todo o ensino, afirmando que no mundo
do “trabalho concreto, toda a atividade é teórica e prática, é científica e técnica, é
reflexiva e instrumental” (BRASIL, 1991, p.119). Significando, segundo a autora, a
democratização do saber em contrapartida aos processos que promovem sua
mercantilização.
METODOLOGIA
O presente trabalho possui uma abordagem qualitativa, uma vez que a mesma
se caracteriza pela ênfase que se dá para a relação que se estabelece entre o sujeito
e o objeto. O objeto entendido como parte do mundo real com sua objetividade na
relação com as peculiaridades subjetivas do sujeito. Como abordagem filosófica
adotou-se a hermenêutica pela natureza interpretativa utilizada no texto. Como fim é
de caráter exploratório e bibliográfico como meio. A mesma se constitui parte do
projeto de mestrado já defendido pelo autor.
CONSIDERAÇÕS FINAIS
O mundo contemporâneo se constitui de relações sociais, bem como de
produções tecno-científicas de caráter excludente, resultantes das formas capitalistas
de produção e reprodução da existência e do conhecimento, reproduzidos no arcaico
sistema de ensino. Neste sentido torna-se imperativo a reestruturação do ensino com
a construção de uma concepção que contemple, simultaneamente, as dimensões
relativas à formação humana e científico-tecnológica, de modo a romper com a prática
e histórica dualidade que separa de um lado a formação geral e, de outro, a
preparação para o trabalho. Um projeto de educação que possa atender às
necessidades do mundo do trabalho, em que sua centralidade esteja no indivíduo, a
partir de uma proposta de formação verdadeiramente integral com todas as classes
sociais contempladas.
Um Ensino Médio vinculado com a vida, pautado na orientação para a cidadania
e o mundo do trabalho, em que não se vise apenas ao Enem ou vestibular, mas que

possibilite e ajude na construção da identidade do aluno, respeitando sua
subjetividade.
Requer-se refletir a estagnação e acomodação de conteúdos, disciplinas,
pedagogias e mecanismos que não acompanham o processo de mudanças sociais,
os novos paradigmas e as novas necessidades inerentes ao ser humano atual. A
impressão é de que o trabalhado nas grades curriculares não faz sentido ao nosso
educando caracterizando, por isso, pouco interesse - para não dizer desânimo.
Transparece consequência do impacto que o termo ‘grade’ traz que é de cerceamento,
aprisionamento, bloqueio dos seus saberes. Não por acaso assim é chamada. A
politecnia precisa superar essa tradição de submissão. O estudante do ensino médio,
hoje, é um adolescente, um jovem capaz de responder a estímulos de criar, principiar
um senso crítico contundente. Está familiarizado com as novas tecnologias, interage
com esse aparato moderno que auxilia as relações entre os humanos e o
conhecimento. No entanto, e escola parece não oferecer caminhos e nem estrutura
para aproximar, para atrair e inserir esse ‘novo aluno’ em seu contexto. Na etapa
referida isto é nítido. O aluno, ao ingressar no ensino médio, precisa perceber na
escola sentido que o motive a interagir de forma ativa.
Com a proposta do ensino politécnico a expectativa é de que o mesmo venha
suprir tais necessidades aqui citadas, incluindo a todos e, dessa forma, propiciando a
possibilidade de emancipação do sujeito aluno.
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RESUMO
O presente artigo tem como finalidade apresentar um levantamento teórico sobre a valorização dos
saberes que compõem a profissão docente, com destaque aos saberes experienciais, mostrando a
relevância da prática do professor para a sua construção. Há de se considerar, também, que a formação
continuada é de suma importância para dar embasamento ao exercício profissional e às inquietações
dos professores na rotina escolar, que uma vez bem planejada e organizada poderá ser uma proposta
considerável para o sistema educacional. Por isso, este trabalho é composto por uma reflexão, através
de uma pesquisa bibliográfica, sobre concepções da profissão docente, valorizando os saberes
experienciais e a formação continuada para tal atividade a partir da abordagem de FREIRE, 2001 e
2014; CUNHA & KRASILCHIK, 2000; GAUTHIER, 1998; IMBERNÓN, 2006; NÓVOA, 2000; PIMENTA,
2005 e 2008; SACRISTÁN, 1999 e TARDIF, 2014; entendendo que o professor que tem plena
convicção sobre a pertinência da autoavaliação do seu exercício é digno de consideração e
reconhecimento, porquanto, certamente, sua prática contribuirá para um processo de ensino
significativo.
Palavras-chave: Saberes Experienciais. Prática. Formação Continuada.

INTRODUÇÃO
O reconhecimento da existência dos saberes que fazem parte da profissão
docente foi um avanço para a profissionalização do ensino, uma vez que, a partir
dessa contribuição, muito se tem estudado sobre os saberes docentes,
principalmente, quanto às suas diversificações.
Considerando tal reconhecimento, a prática cotidiana dos professores tornouse foco principal de estudos e análises, visto que os saberes docentes estão aliados
à práxis e são constituídos por meio de conhecimentos e vivências.
Para tanto, tomou-se como referências principais os aportes teóricos que tratam
desses saberes e o que está atrelado a eles, como também a importância da reflexão
sobre a prática docente e o processo de formação contínua (FREIRE, 2001 e 2014;
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CUNHA & KRASILCHIK, 2000; GAUTHIER, 1998; IMBERNÓN, 2006; NÓVOA, 2000;
PIMENTA, 2005 e 2008; SACRISTÁN, 1999; TARDIF, 2014).
Dentre todos os saberes que integram a prática docente, será dado destaque,
no presente artigo, aos saberes experienciais. Eles não estão separados dos demais,
pelo contrário, devem estar interligados. Só assim, a prática docente poderá atingir
um modelo de excelência, alicerçada na pluralidade de saberes, na constante reflexão
de suas ações e compartilhamento de suas experiências.
Busca-se abordar, também, neste trabalho, a importância da formação
continuada, uma vez que bem planejada e organizada poderá promover uma
mudança significativa no processo educacional.
De que maneira o professor obtém embasamento ao exercício profissional e às
inquietações do cotidiano escolar?
Basicamente, o artigo é composto por uma reflexão sobre a profissão docente,
valorizando os saberes experienciais e dando ênfase à prática e à formação
continuada.
SABERES EXPERIENCIAIS: VALORIZANDO A PRÁTICA DOCENTE
É comum a todo profissional buscar referência em algo ou alguém para construir
sua identidade num processo histórico significativo, logo, a profissão docente não foge
dessa realidade. Os cursos de formação inicial de professores têm se empenhado
para trabalhar a constituição da identidade a partir de pesquisas, reflexões e
problematizações existentes nas escolas. Mas essa construção não é tão simples
quanto parece, ela nasce de esforços, obstáculos e conquistas alcançadas por
docentes, caracterizando a forma que cada indivíduo pensa e age. Segundo NÓVOA
(2000), o qual dá preferência ao termo processo identitário, o professor necessita de
tempo para tal processo, uma vez que sua identidade é composta por sua história
pessoal e profissional, e ainda, por inovações e mudanças.
Não há como o professor ser duas pessoas ao mesmo tempo, uma profissional,
outra pessoal; ele é uma pessoa só, agindo em lugares e contextos diferentes, porém,
é a consciência da sua responsabilidade e a ética que o diferencia enquanto docente,
apropriando-se dos saberes que o constituem. Para Nóvoa (2000, p.17):

O processo identitário passa também pela capacidade de exercermos com
autonomia a nossa atividade, pelo sentimento de que controlamos o nosso
trabalho. A maneira como cada um de nós ensina está diretamente
dependente daquilo que somos como pessoa quando exercemos o ensino.

Por isso, o professor é um profissional formado por suas vivências, realizações,
frustrações, enfim, por um compêndio de histórias. Capaz de se autoconstruir a todo
tempo, pois novas competências e habilidades podem surgir a qualquer momento e
fazer parte de seu perfil.
Partindo dessa concepção de identidade, destaca-se o reconhecimento da
existência de alguns saberes que compõem a profissão docente, dando ênfase aos
saberes experienciais.
Devido a tantos imprevistos que ocorrem nas escolas, parte da sociedade se
acha no direito de manifestar sua opinião sobre o que deve ser feito ou deixar de fazer
na educação, estendendo sua crítica às atitudes dos professores, sobre como devem
agir e, quase sempre, esquece que o professor é um profissional formado por saberes
ligados ao seu exercício. Esse embasamento de saberes está relacionado a toda sua
vida, levando em consideração a formação, o espaço, o tempo, as suas relações
pessoais dentro e fora da escola. O professor não é um indivíduo vazio, muito pelo
contrário, é composto de experiências que merecem respeito e valorização.
Para entender melhor a respeito desses saberes que fazem parte da profissão
docente, Tardif (2014), relacionou-os, basicamente, em quatro denominações: os
saberes da formação profissional; os saberes disciplinares; os saberes curriculares e
os saberes experienciais.
Os saberes da formação profissional (das ciências da educação e da ideologia
pedagógica) são aqueles atrelados à formação inicial e continuada dos professores e
articulados aos métodos e técnicas de ensino, certificados cientificamente, durante o
processo de formação (TARDIF, 2014).
Os saberes disciplinares se referem às diversas áreas do conhecimento. O
professor precisa ter domínio sobre a disciplina que ministra, contudo, Gauthier (1998,
p.30) afirma que “o saber disciplinar não pode [...] representar sozinho “O” saber
docente”. O compromisso do educador vai além; ele deve dar sentido ao ensino.
Segundo Pimenta (2008, p. 21-22):
Conhecimento não se reduz a informação. Esta é um primeiro estágio
daquele. Conhecer implica um segundo estágio: o de trabalhar com as

informações classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. O
terceiro estágio tem a ver com a inteligência, a consciência ou sabedoria.
Inteligência tem a ver com a arte de vincular conhecimento de maneira útil e
pertinente, isto é, de produzir novas formas de progresso e desenvolvimento;
consciência e sabedoria envolvem reflexão, isto é, capacidade de produzir
novas formas de existência, de humanização. E é nessa trama que se pode
entender as relações entre conhecimento e poder.

A autora alerta, em sua colocação, a respeito do agir do professor, mostrando
sua missão diante dos alunos, que é a de orientá-los sobre como selecionar e usar
tanta informação disponível nos dias de hoje, e ainda, de forma que tenha sentido
para a vida de cada um.
Também estão relacionados à profissão docente os saberes curriculares. São
aqueles que constam nos programas escolares referentes aos conteúdos, aos
objetivos e até aos métodos que devem ser utilizados pelos professores. No entanto,
o professor, após analisar o programa, precisa fazer alguns ajustes, adaptá-los à
realidade de cada contexto.
Por fim, destacam-se os saberes experienciais. Muitos professores, mesmo que
estejam no início da carreira, já possuem os saberes de experiências que alcançaram
enquanto alunos da escola básica; a partir da vivência com os professores que
tiveram. Lembrando-se dos que possuíam melhor ou pior didática, os que tinham ou
não domínio do conteúdo a ser ensinado, entre outros exemplos que poderiam ser
citados. Eis o que Pimenta (2008, p.20) ressalta com relação a esse assunto: “O
desafio [...] posto aos cursos de formação inicial é o de colaborar no processo de
passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno ao seu ver-se como
professor. Isto é, de construir a sua identidade de professor”.
Dessa maneira, o docente tem um papel importante na sua construção
identitária, o de refletir sobre ela; em que seus princípios e valores estão embasados.
Entretanto, os saberes experiências transpassam esse processo inicial da vida
do professor, eles fazem parte de todos os momentos da história desse sujeito, do
seu pensar, do seu agir, construídos de forma individual ou coletiva, no ambiente
escolar ou no contexto onde vive. Ele usa os demais saberes para compor o saber da
experiência.
De acordo com Tardif (2014, p.39) “o professor ideal é alguém que deve
conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos
conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um

saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos”. A partir dessa
afirmação, o autor mostra ser necessário que o educador tenha domínio sobre todos
os saberes, integrando-os e dominando-os para auxiliar a sua prática.
Para Gauthier (1998), o saber experiencial só tem sentido quando é
compartilhado entre os professores, quando é posto em prática em sala de aula e
avaliado o seu resultado, porém, enquanto ele é particular de tal sujeito, baseado
apenas na pessoalidade e no ‘achismo’, não tem importância alguma. Por isso, a
troca de ideias e práticas entre os professores é muito relevante. É por meio dessas
ações que vão se construindo novos saberes.
As oportunidades das quais os docentes desfrutam, são as bases para a
composição dos saberes experienciais. Os alunos, a sala de aula, o contexto escolar,
o conteúdo disciplinar, os métodos, os recursos tecnológicos e os colegas de trabalho
favorecem para tal construção, através de interações sociais.
Estes saberes não se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. São
saberes práticos (e não da prática: eles não se superpõem à prática para
melhor conhecê-la, mas se integram a ela e dela são partes constituintes
enquanto prática docente) e formam um conjunto de representações a partir
das quais os professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão
e sua prática cotidiana em todas as suas dimensões. Eles constituem, por
assim dizer, a cultura docente em ação. (TARDIF, 2014, p. 49)

A fim de aprimorar e melhorar esses saberes, a formação continuada tem vindo
ao encontro dos anseios dos professores. Através dela, surge uma atualização e uma
ressignificação da prática docente, uma vez que favorece a reflexão sobre a ação.
Pois o professor precisa refletir, constantemente, sobre a sua prática, ser autocrítico
sobre suas ações. Só assim, torna-se capaz de contribuir para um processo de ensino
de qualidade. Conforme Freire (2014, p. 40), “É pensando criticamente a prática de
hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”.
Portanto, quando o profissional docente tem plena convicção sobre a
importância da autoavaliação do seu exercício, é digno de consideração e
reconhecimento, porquanto, certamente, sua prática estará embasada em um
processo contínuo de formação.
A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA

A escola é considerada parte principal da sociedade, pois cada dia que passa
apresenta novas modificações, com isso o professor tem um papel fundamental de
reformular e qualificar suas práticas para atender essas demandas sociais que fazem
parte do contexto escolar.
A prática existe em qualquer profissão, visto que se trata de uma maneira para
a execução de determinada tarefa. Não sendo diferente da carreira do professor que
utiliza a ação diariamente em suas atividades.
O trabalho do professor é realizado com a prática e a teoria, não se pode separar
uma da outra, uma vez que associadas, enriquecem o processo de ensino e
aprendizagem. O objetivo dessa associação é oportunizar ao professor a criação de
uma práxis pedagógica que conduz o aluno a uma atuação participativa em sala de
aula.
Uma das dificuldades da práxis docente é a comodidade por parte de alguns
professores que ministram suas atividades reiterando ações que são realizadas há
anos em sala de aula. O professor precisa transcender obstáculos, indicando
motivação na busca de ensino eficaz para seus alunos.
O exercício da docência faz parte da construção de saberes, assim, a
experiência ganha suma importância no desenvolvimento da carreira do professor,
consequentemente, a reflexão se configura da efetivação dos saberes. O professor
que reflete sua própria prática é caracterizado como um ser capaz de reconstruir seus
saberes de uma forma efetiva e inteligente. Com este olhar, Zeichner (2003, p.45)
destaca que:
[...] a maior parte do discurso sobre o ensino reflexivo dá pouca ênfase a
reflexão como prática social, no qual grupo de educadores apoiam e
sustentam o crescimento de cada um dos seus membros. A definição de
desenvolvimento do professor como uma atividade a ser exercida unicamente
pelos professores individuais limita muito seu potencial de crescimento.

Com essa reflexão, acredita-se que a formação continuada depende tanto da
teoria como da prática, pois as duas se desenvolvem no decorrer da docência, e que
esse processo de formação ocorra, também, através do compartilhamento de ideias
e experiências no ambiente escolar. Por isso, Pimenta (2012, p.106) afirma que “a
atividade teórica por si só não leva à transformação da realidade; não se objetiva e

não se materializa, não sendo, pois práxis. A prática também não fala por si mesma;
teoria e prática são partes constituintes da práxis”.
Comungando dessa ideia, é indispensável pensar o fazer da execução docente
de forma indissociável, visto que a verdadeira formação continuada concilia a teoria e
a prática.
Ainda na perspectiva de Pimenta & Ghedin (2005, p.26), entende-se que o “saber
docente não é formado apenas da prática, sendo também nutrido pelas teorias da
educação”. Por meio desse viés, fica claro que a teoria é fundamental juntamente com
a prática no trabalho diário com os alunos em sala de aula.
Assim, o maior desafio para os docentes é compreender as teorias através do
próprio ato, modificando sua atuação no exercício educacional. No entanto, o
professor pode estabelecer a relação que tem entre a sua prática e a teoria. É
importante, de acordo com Imbernón (2010, p.43), “refletir sobre a prática educacional,
mediante a análise da realidade do ensino, da leitura pausada, da troca de
experiências. Estruturas que tornem possível a compreensão, a interpretação e a
intervenção sobre a prática”.
Diante disso a reflexão sobre a atividade docente não ocorre de uma maneira
tão simples para o sujeito, uma vez que “a prática é, então, sinal cultural de saber
fazer, composto de formas de saber como, ainda que ligado também a crenças, a
motivos e a valores coletivos”. (Sacristán, 1999, p.74).
Nesse sentido, a teoria está integrada com a prática pela ação, pois a “[...]
experiência teórica é composta pelos esquemas cognitivos ligados aos seus
conhecimentos práticos e outros encadeados a esses conhecimentos”. (Sacristán
(1999, p.55).
Sendo assim, o professor constrói seu próprio conhecimento e reflete sua
prática, para Zeichner (1992 apud PIMENTA & GUEDIN, 2005, p.26): “A prática
reflexiva, enquanto prática social, só pode ser realizada em coletivas, o que leva à
necessidade de transformar as escolas em comunidades de aprendizagem nas quais
os professores se apóiem e se estimulem mutuamente”.
Logo, as transformações ocorridas a partir da reflexão sobre a prática com a
teoria fará com que o professor conquiste sua autonomia em sala de aula.
O PROCESSO CONTÍNUO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A formação continuada de professores é um assunto de grande destaque para
uma educação de qualidade, junto à formação inicial é considerada uma questão
fundamental nas políticas públicas para a educação. O docente deve sempre buscar
se qualificar, pois com a formação continuada ele poderá melhorar sua prática em sala
de aula.
A escola desempenha um papel fundamental na sociedade, e o professor tem
um papel central, precisa estar preparado para os novos desafios, novas tecnologias
e fontes de acesso ao conhecimento.
Segundo Schnetzler (1996, p.27), para justificar a importância da formação
continuada de professor têm sido normalmente apontadas:
[...] a necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de reflexões
críticas sobre a própria prática pedagógica, pois a efetiva melhoria do
processo ensino-aprendizagem só acontece pela ação do professor; a
necessidade de se superar o distanciamento entre contribuições da pesquisa
educacional e a sua utilização para a melhoria da sala de aula, implicando
que o professor seja também pesquisador de sua própria prática.

Considerando o entendimento acima, Caldeira (1993 apud CUNHA e
KRASILCHIK, 2000, p.3) contribui dizendo que a formação continuada “não se esgota
somente em um curso de atualização, mas deve ser encarada como um processo
construído no cotidiano escolar de forma constante e contínua”. Todavia, verifica-se
que, na realidade, não é o que ocorre na formação de professores, visto que ela - a
formação continuada - se desenvolve usualmente através de congressos, seminários,
simpósios, reuniões e cursos de curta duração.
Diante disso, no dia a dia da escola, percebe-se que algumas cenas persistem
na docência e no desenvolvimento profissional dos professores. Dentre elas, é
possível destacar a insegurança de alguns educadores que estão iniciando a carreira
de docente. Mas as dificuldades não são sentidas somente por professores em início
de carreira, como também pelos mais experientes quando se deparam com as
mudanças necessárias para o progresso e sucesso escolar.
Diante do exposto, é possível perceber que, depois de identificados esses
dilemas, eles deverão ser tratados de forma que os educadores possam refletir sobre
a sua formação. Essa formação chamada de continuada deve ser desenvolvida para
que haja uma melhoria no sistema educacional e que aponte para a busca de
alternativas que colaborem na superação dos desafios que se apresentam.

Após as percepções das lacunas deixadas na formação inicial são de suma
importância a discussão e a reflexão da formação continuada, ou seja, aquela que irá
perpassar durante toda a docência. Essa, quando bem planejada e organizada,
poderá ser uma proposta significativa para a ruptura de velhas práticas pedagógicas
e
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consequentemente, à melhoria do trabalho docente e do processo de ensino e
aprendizagem.
Novas propostas aliadas a essa prática surgem para melhorar o trabalho docente
e alguns autores têm discutido alternativas para a formação em exercício. De acordo
com Freire (2014, p.43), “na formação permanente dos professores, o momento
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática”. Segundo o autor, nenhuma
formação docente significativa pode estar dissociada do exercício da criticidade.
Imbernón (2006, p.59) também vai ao encontro desse posicionamento, ao falar
sobre a formação do profissional da educação, refere-se à profissionalização docente
e a formação permanente:
[...] a formação permanente tem como uma de suas funções questionar ou
legitimar o conhecimento profissional posto em prática. A formação
permanente tem o papel de descobrir a teoria para ordená-la, fundamentá-la,
revisá-la e combatê-la, se for preciso. Seu objetivo é remover o sentido
pedagógico comum, para recompor o equilíbrio entre os esquemas práticos
e os esquemas teóricos que sustentam a prática educativa.

Esse autor relata a formação de professores em todas as etapas do processo
educativo, tanto inicial como continuada, visando à criação de novas alternativas,
superando problemas antigos. Ao encontro de tais pressupostos, Tardif (2014, p.20)
esclarece que:
Antes mesmo de começarem a ensinar oficialmente, os professores já
sabem, de muitas maneiras, o que é o ensino por causa de toda a sua história
escolar anterior. Pesquisas têm mostrado que o saber herdado da
experiência escolar possui uma força que persiste ao longo do tempo. Nem
mesmo a formação universitária consegue transformá-la.

Isso possibilita a reflexão de que o professor carrega consigo uma bagagem de
vivências herdadas de sua subjetividade do percurso enquanto discente. Além disso,
a formação de professores é uma atividade humana e é considerada um processo
permanente que tem apenas um marco inicial definido, ou seja, ela começa com a
formação inicial e é ampliada pela formação continuada. Essa tem um tempo de

duração maior que a inicial, pois se desenvolve durante toda carreira docente.
Dessa forma, a formação continuada dos professores precisa acompanhar as
mudanças, de modo que não fiquem estagnadas, alheias ou indiferentes às
transformações cotidianas que ocorrem na sociedade em geral. Nesse sentido:
A formação não se constrói por acumulação de cursos, conhecimentos ou
técnicas, mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as
práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso
é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto de saber a experiência.
(NÓVOA, 1992, p.25)

Diante do exposto, a formação de professores é vista com a prática do professor,
ou seja, uma reflexão sobre a ação. Logo, não se dá por acúmulo de conhecimento,
mas por meio de uma caminhada árdua de leituras, conversas, compartilhamentos,
aulas e trabalhos.
Portanto, a formação continuada de professores precisa, ainda, ser repensada e
reavaliada, de forma que possa atender às demandas da sociedade moderna, pois a
qualidade da evolução na escola depende de como é feita a formação do seu corpo
docente.
METODOLOGIA
Este trabalho está embasado em uma pesquisa bibliográfica, trazendo as
contribuições de alguns autores que abordam a respeito do tema e comparando as
ideias suscitadas por eles. Segundo Gil (2010, p.44) este tipo de pesquisa “é
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros
e artigos científicos”. Ainda, o mesmo autor afirma que “os exemplos mais
característicos de pesquisa bibliográfica são os de investigações sobre ideologias ou
aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema”
(2010, p. 44).
Desse modo, esta pesquisa foi realizada a partir de um levantamento de
referências teóricas que relatassem os saberes que compõem a profissão docente,
como eles se constroem, e a importância da formação continuada e da reflexão sobre
a ação docente, (re)afirmando algumas realidades vivenciadas e relatadas por
professores no dia a dia dos acontecimentos escolares, nas rodas de conversas e
debates sobre tais assuntos e, até mesmo, na mídia.

Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que
permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto.
Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na
pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o
objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema
a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

Por isso, foi necessária uma busca de materiais bibliográficos que tratassem,
minuciosamente, sobre o tema da pesquisa e que dessem suporte para toda a
construção deste trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do estudo bibliográfico realizado sobre os aspectos relevantes para a
construção da profissão docente, pode-se afirmar que o desenvolvimento dessa
construção é algo bastante complexo, uma vez que o professor se constrói através de
diferentes períodos, vivências e experiências. O seu processo identitário vai se
formando conforme seus anseios, suas angústias e suas conquistas, não há como
negar essa estruturação. Logo, todos os saberes que acompanham o docente antes,
durante e depois da formação inicial vão se reformulando e tomando sentido.
Um grande avanço para a profissionalização do ensino foi o reconhecimento dos
saberes que constituem a ação do professor. Legitimar a pluralidade de saberes e a
importância de cada um para tal atividade exige uma reflexão permanente da prática
docente e um compartilhamento dos conhecimentos construídos, a fim de que novos
saberes possam surgir através da troca coletiva.
Em relação à formação continuada, ainda é preciso pensar muito como ela
acontece e sua finalidade, pois é perceptível, segundo alguns autores citados, que em
muitos casos não ocorre de forma válida, quando é realizada apenas como seminários
e congressos e não como forma de repensar e autoavaliar a prática cotidiana do
professor. Para que essa formação seja eficaz e atenda às exigências da sociedade
moderna, o docente precisa sentir a necessidade de buscá-la e estar aberto a novos
conhecimentos para aperfeiçoar seu exercício profissional.
Considerando que o processo de formação é algo indissociável da prática
docente, o professor é constituído pelo seu próprio trabalho, mas também o constitui.
Esse sujeito é formado por um emaranhado de vivências e experiências constantes
que fazem parte da sua vida pessoal e profissional, por isso os saberes experienciais
orientam sua profissão, porém, a atualização e a ressignificação da prática favorece

a reflexão sobre a ação. Consequentemente, quando o profissional docente tem
convicção sobre a importância da autoavaliação do seu exercício, e a realiza, contribui
de forma significativa para o processo educacional.
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RESUMO
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa monográfica, apresentada ao Curso de Especialização em
Gestão Educacional, do Centro de Educação, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Nesta
investigação temos como objetivo compreender como as práticas dos professores em sala de aula
relacionadas às Políticas Públicas e a Gestão Educacional contribuem para a formação inicial. O estudo
caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa a qual se desenvolveu a partir da abordagem narrativa
sociocultural, baseada nas narrativas/vozes dos professores formadores do Curso de Pedagogia
(diurno). Os principais autores que balizaram a pesquisa foram Lück (2006, 2007 e 2009); Libâneo
(2005); Alarcão (2001); Bolzan (2006 e 2012); para os estudos metodológicos partimos das
investigações de Bauer e Gaskell (2002); Cellard (2008); Flick (2004 e 2009), entre outros. Diante disso,
o estudo apresenta duas categorias, sendo elas, Gestão Educacional e Políticas Públicas. A partir desta
pesquisa foi possível evidenciar que ao falar do trabalho pedagógico a maioria dos sujeitos
colaboradores da pesquisa, expressam em suas falas a intenção de propor atividades que promovam
a aprendizagem dos estudantes com relação aos conceitos de gestão educacional e políticas públicas.
Ainda fica evidente que apesar de atuarem em disciplinas que não abordem propriamente estes
conceitos, tentam relacioná-los com os conteúdos de suas disciplinas e com as suas vivências
formativas, promovendo a aprendizagem dos estudantes em formação inicial.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Gestão Educacional. Formação Inicial. Trabalho Pedagógico.

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa monográfica elaborada
para o curso de Especialização em Gestão Educacional da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM)4.
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pesquisa

teve

como objetivo

central

compreender

quais

são

as

concepções/ideias dos professores do curso de Pedagogia sobre Gestão Educacional
e Políticas Públicas, e como elas permeiam a matriz curricular do curso.
Assim, para este estudo faremos um recorte da pesquisa, no qual
apresentaremos a dimensão categorial trabalho pedagógico, com a intenção de
compreender como as práticas dos professores em sala de aula relacionadas às
Políticas Públicas e a Gestão Educacional contribuem para a formação inicial.
A relevância de um estudo desta natureza justifica-se em função da importância
do conhecimento da gestão educacional e das políticas públicas para o exercício da
docência. Esses conhecimentos durante a formação inicial poderão contribuir para a
organização do trabalho pedagógico, pois os conhecimentos adquiridos durante a
formação servirão como base para a atuação dos professores no campo profissional.
A GESTÃO EDUCACIONAL: PROCESSO DE CONSTRUÇÃO CONCEITUAL
A gestão educacional surge para reforçar a ideia de que todos os sujeitos
envolvidos no processo educacional precisam participar ativamente das decisões da
equipe diretiva da escola, bem como da organização destas instituições. Deste modo,
a participação de todos que fazem parte do contexto educacional nas decisões da
gestão contribui para a formação de profissionais críticos e reflexivos, a medida que
estes profissionais expõem suas idéias e ouvem a opinião de colegas, trabalhando
em equipe em busca do desenvolvimento e da qualidade da educação.
Neste sentido, Luck (2006) destaca que no contexto da educação no Brasil,
atualmente dedica-se grande atenção sobre a gestão do ensino, que supera o enfoque
limitado da administração, a partir do entendimento de que os problemas educacionais
são complexos, em vista do que demandam visão global e abrangente, assim como
ação articulada, dinâmica e participativa.
Anteriormente, o termo utilizado para designar a gestão educacional era
administração escolar, o qual tinha um caráter mais administrativo e que não contava
com a participação de outros membros, como professores, pais e comunidade escolar,
envolvidos na organização e no funcionamento escolar, como define Ribeiro (1986),
A Administração Escolar é uma das aplicações da Administração Geral;
ambas tem aspectos, tipos, processos, meios e objetivos semelhantes. b) a
Administração Escolar deve levar em consideração os estudos que se fazem

nos outros campos da Administração e, por sua vez, pode oferecer
contribuições próprias utilizáveis pelos demais. (p. 95)

Mas com a reabertura político-democrático no Brasil, é assegurado na
Constituição Federal de 1988, em 1996 na LDBEN n° 9394, a Gestão Democrática do
Ensino Público. Esta normativa visa introduzir um novo tipo de organização escolar,
apoiado nos princípios da democracia, autonomia e construção coletiva, em oposição
ao caráter centralizador e burocrático que vinha conduzindo este campo.
Neste sentido, de acordo com Luck (2006),
A gestão emerge para superar, dentre outros aspectos, carência de
orientação e de liderança clara e competente, exercida a partir de princípios
educacionais democráticos e participativos; de referencial teóricometodológico avançado para a organização e orientação do trabalho em
educação; de uma perspectiva de superação efetiva das dificuldades
cotidianas pela adoção de mecanismos e métodos estratégicos
globalizadores para a superação de seus problemas. (p.23-24)

Assim, a gestão educacional corresponde à área de atuação responsável por
estabelecer o direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e dinamizar o
modo de ser e de fazer dos sistemas de ensino e das escolas, para realizar ações
conjuntas, associadas e articuladas, visando o objetivo comum da qualidade do ensino
e de seus resultados.
Segundo Luck (2009),
A gestão escolar constitui uma das áreas de atuação profissional na
educação destinada a realizar o planejamento, a organização, a liderança, a
orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos
processos necessários à efetividade das ações educacionais orientadas para
a promoção da aprendizagem e formação dos alunos. (p. 23)

Neste sentido, como área de atuação, a gestão educacional se constitui como
um meio para a realização dos princípios, finalidades, além de objetivos e diretrizes
educacionais que orientam as ações educacionais. A gestão abrange o trabalho da
direção escolar, da supervisão ou coordenação pedagógica, da orientação
educacional e da secretaria da escola, além de envolver a participação da comunidade
escolar e de todos os professores, contribuindo assim, para a efetivação da gestão
democrática.
O conceito de gestão emerge a partir de um novo entendimento a respeito da
condução dos destinos das organizações, que leva em consideração o todo em
relação com suas partes e destas entre si, de modo a promover maior afetividade do

conjunto (MORIN, 1985). A gestão aparece como uma superação aos conceitos de
administração, como um resultado de mudança de paradigma, ou seja, de visão de
mundo e ótica com que se percebe e reage em relação à realidade (KUHN, 1982).
De acordo com Luck (2007),
Gestão Educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema
de ensino como um todo e de coordenação das escolas em específico,
afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas, para a
implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos das
escolas, compromissado com os princípios da democracia e com métodos
que organizem e criem condições para um ambiente educacional autônomo
(soluções próprias no âmbito de suas competências) de participação e
compartilhamento (tomada conjunta de decisões efetivação de resultados),
autocontrole (acompanhamento e avaliação com retorno de informações) e
transparência ( demonstração pública de seus processos e resultados).
(p.35-36)

Nesta direção, destacamos que o entendimento dessas ações é fundamental
para que a organização e orientação da atuação educacional possam ser
consistentes, a partir da atuação de sistemas de ensino e respectivas escolas.
Assim, entendemos que a ideia de gestão educacional surge para que haja uma
mudança, no sentido de que todos os sujeitos que fazem parte dos espaços escolares,
realizem um trabalho colaborativo com seus colegas, tendo a consciência de que suas
ações e decisões influenciam diretamente no contexto educacional.
AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ATUALIDADE
Nas últimas décadas destacamos a retomada da importância do campo de
conhecimento denominado políticas públicas, assim como das instituições, regras e
modelos que regem sua decisão, elaboração, implementação e avaliação. Vários
fatores contribuíram para a maior visibilidade desta área.
Neste sentido, consideramos que a área de políticas públicas contou com quatro
grandes “pais” fundadores: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e D. Easton.
Segundo Souza (2006), Laswell (1936) introduziu a expressão policyanalysis
(análise de política pública), nos anos 30, como forma de conciliar conhecimento
científico/acadêmico com a produção empírica dos governos e também como forma
de estabelecer o diálogo entre cientistas sociais, grupos de interesse e governo.
A autora ainda afirma que, Simon (1957) introduziu o conceito de racionalidade
limitada dos decisores públicos (policymakers), argumentando, todavia, que a

limitação da racionalidade poderia ser minimizada pelo conhecimento racional. Já
Lindblom (1959; 1979) propôs a incorporação de outras variáveis à formulação e à
análise de políticas públicas, tais como as relações de poder e a integração entre as
diferentes fases do processo decisório o que não teria necessariamente um fim ou um
princípio. Easton (1965) contribuiu para a área ao definir a política pública como um
sistema, ou seja, como uma relação entre formulação, resultados e o ambiente.
Segundo Oliveira (2010), entende-se que o melhor termo que define as políticas
públicas, por conta de seu caráter didático, é o desenvolvido por Azevedo (2003).
Azevedo (2003, p. 38) define que “política pública é tudo o que um governo faz e deixa
de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões”. Deste modo, na
definição de Azevedo, destacamos que política pública é coisa para o governo. Isso
quer dizer que a sociedade civil, ou melhor, o povo, não é responsável direto e nem
agente implementador de políticas públicas. No entanto, a sociedade civil, o povo, faz
política. (OLIVEIRA, 2010)
Nesta direção, destacamos que toda política pública está integrada dentro do
conjunto de políticas governamentais e constitui uma contribuição setorial para a
busca do bem-estar coletivo. Cada política, por sua vez, inclui diferentes aspectos aos
que dá prioridade, em função de urgências e relevâncias.
Relacionando as Políticas Públicas com a educação, destacamos que a história
da organização e da estrutura do ensino no Brasil reflete as condições
socioeconômicas do país, mas revela o panorama político de determinados períodos
históricos (LIBÂNEO, 2005).
Neste sentido, para Barroso (2005),
A problemática da reforma e reestruturação do Estado constitui,
principalmente a partir dos anos 80 do século XX, um tema central do debate
político, num conjunto alargado de países, em todos os continentes, e está
na origem de medidas políticas e legislativas, muito diversas, que afectaram
a administração pública em geral e, consequentemente, a educação. É o
caso, por exemplo: da descentralização; da autonomia das escolas; da livre
escolha da escola pelos pais; do reforço de procedimentos de avaliação e
prestação de contas; da diversificação da oferta escolar (cada “público” sua
escola); da contratualização da gestão escolar e da prestação de
determinados serviços; etc. (p. 726)

Nesse contexto, se promovem, se discutem e se aplicam medidas políticas e
administrativas que vão, em geral, no sentido de alterar os modos de regulação dos
poderes públicos no sistema escolar. Assim, a década de 1960 representou um marco

na educação brasileira, particularmente pela promulgação da primeira Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (1961) e também pela implementação dos primeiros
planos educacionais. É preciso levar em conta que a ideia de planejar a educação já
vinha amadurecendo, desde o início da década de 1930, pela atuação dos educadores
conhecidos como pioneiros ou renovadores (FONSECA, 2009)
Nesta direção, evidenciamos que as políticas públicas educacionais dizem
respeito às decisões do governo que têm incidência no ambiente escolar enquanto
ambiente de ensino e aprendizagem. Tais decisões envolvem questões como:
construção do prédio, contratação de profissionais, formação docente, carreira,
valorização profissional, matriz curricular, gestão escolar. (OLIVEIRA 2010). Deste
modo, destacamos que as políticas públicas educacionais são aquelas pensadas e
voltadas para a melhoria da qualidade do ensino escolar, sendo que a mesma
ultrapassa os muros da escola.
Assim, compreendemos que as políticas públicas são criadas pelo governo com
a intenção de um bem comum. Sua criação visa o desenvolvimento e a qualidade do
ensino, a partir de políticas que balizam a educação. Além disso, elas são propostas
para a organização dos espaços escolares, promovendo um melhor funcionamento
das instituições de ensino, as quais precisam se organizar para receber e colocar em
prática as políticas públicas do momento atual.
METODOLOGIA
A abordagem metodológica utilizada na pesquisa foi qualitativa narrativa, de
cunho sociocultural. Neste sentido, Bolzan (2006) afirma que através da abordagem
narrativa sociocultural é possível compreender os significados dados pelos sujeitos
em relação ao que vivenciam de acordo com o seu contexto, com sua realidade.
Assim, esta pesquisa buscou compreender a interpretação das falas dos sujeitos,
valorizando a subjetivação e os significados particulares.
A narrativa sociocultural é concebida por Bolzan (2006) como
[...] um estudo qualitativo que comporta uma análise que centra sua atenção
nos processos de construção coletiva, a partir da realidade sociocultural dos
sujeitos participantes do processo. Por meio da análise da atividade
discursiva / narrativa entre os professores é possível fazer uma leitura de
significados das atividades dos docentes. Esta abordagem implica a
compreensão do processo de transformação no qual os participantes da

investigação explicitam suas ideias revelando a subjetividade / objetividade
das relações sociais vividas na docência (p. 386).

Nesta direção, uma abordagem metodológica de cunho sociocultural baseada
nas narrativas dos participantes possibilita uma compreensão do que se está vivendo
em um contexto, pois ao mesmo tempo em que o sujeito conta a sua história reflete
sobre suas vivências.
Para a coleta de dados, realizamos entrevista semiestruturada com seis
professores do curso de Pedagogia diurno da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM). Para tanto, utilizamos tópicos guia. As entrevistas foram gravadas e
transcritas na íntegra. Posteriormente, analisadas. Assim, por meio da análise das
narrativas dos (as) professores (as), foram coletados excertos para a sustentação
desta investigação.
Através das narrativas, os sujeitos relembram e revivem suas experiências,
histórias, pensamentos e ideias fazendo com que eles repensem em tudo que já
viveram rapidamente construindo assim, novas concepções e opiniões.
Neste sentido, para Flick (2004) as narrativas permitem ao pesquisador abordar
o mundo experimental do entrevistado, de modo mais abrangente, com a própria
estruturação desse mundo. Ainda de acordo com o autor, a meta da análise de dados
narrativos consiste mais em revelar os processos construtivos subjetivos e sociais do
que em reconstruir processos factuais. (FLICK, 2009)
DISCUSSÃO DOS DADOS
Diante do material produzido e da temática em questão, optamos por categorizar
as falas dos professores com o intuito de compreendermos suas concepções acerca
da gestão educacional e políticas públicas. Assim, passamos a construção de duas
categorias por meio da seleção e análise das falas recorrentes às questões realizadas
durante as entrevistas. Apresentamos as categorias “Gestão Educacional” e “Políticas
Públicas”, que permite elucidar as distintas concepções dos sujeitos em relação à
temática deste estudo.
A primeira categoria denominada gestão educacional, corresponde nas palavras
de Luck (2007), ao processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo
e de coordenação das escolas em específico, afinado com as diretrizes e políticas

educacionais públicas, para a implementação das políticas educacionais e projetos
pedagógicos das escolas.
A segunda categoria denominada políticas públicas, caracteriza-se como o
processo de formulação de política pública através do qual os governos traduzem
seus propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou as mudanças
desejadas no mundo real (SOUZA, 2006).
A partir das categorias emergiram duas dimensões categoriais sendo elas:
organização da matriz curricular e trabalho pedagógico, que permeiam ambas.
Na dimensão categorial “organização da matriz curricular”, tivemos por objetivo
compreender como a matriz curricular do curso de Pedagogia diurno está organizada
para dar conta das aprendizagens dos estudantes com relação aos conceitos de
gestão educacional e políticas públicas e como esta organização poderá contribuir na
prática dos futuros professores.
Na segunda dimensão categorial “trabalho pedagógico”, identificamos as
estratégias que os professores utilizam em sua prática docente para que os alunos
tenham uma maior compreensão sobre os conceitos de gestão educacional e políticas
públicas.
Assim, a dimensão categorial Trabalho Pedagógico, surge para um maior
entendimento de como os sujeitos colaboradores da pesquisa, organizam suas
práticas pedagógicas em sala de aula a partir da exigência das ementas das
disciplinas e de forma que os estudantes compreendam os conceitos de gestão
educacional e políticas públicas.
Quando se fala em trabalho pedagógico se estabelece uma relação direta entre
o professor e as atividades em sala de aula realizada com os estudantes. Assim, o
trabalho pedagógico não se restringe somente as atividades pedagógicas.
Nesta direção, Libâneo (2005), define as funções que fazem parte do trabalho
do professor, ou seja, quais responsabilidades ele possui de acordo com sua
profissão. Dentre elas, o autor ressalta “a docência, a atuação na organização e na
gestão da escola e a produção do conhecimento pedagógico.” (p. 310). Assim,
destacamos que a docência é a profissão que mais acompanha o sujeito em sua
trajetória de vida, desempenhando um papel e uma imagem muito significativa para
este sujeito.

As atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula pelos professores
formadores podem contribuir significativamente para a aprendizagem e a apropriação
dos conceitos de gestão educacional pelos estudantes em formação inicial. Diante
disso, com relação as estratégias pedagógicas a professora Emily relata que em sua
aula, procura trazer exemplos práticos fazendo com que os alunos percebam a
relação destes exemplos com a gestão educacional, como pode ser visto em sua fala:
[...] a gestão educacional e as políticas públicas, elas permeiam todo o
trabalho pedagógico tanto o nosso trabalho como professor quanto o nosso
trabalho em cada uma das disciplinas, por exemplo, quando eu estou
trabalhando com Processos de Leitura e de Escrita, atualmente, tenho trazido
discussões sobre o Pacto Nacional sobre Alfabetização na Idade Certa, que
é uma política nacional de formação, como é que isso tem uma implicação
em termos de organização do currículo, em termos de organização das
demandas da escola, como é que isso tem sido percebido pelos professores,
que implicação isso tem na gestão escolar [...]. não há como eu discutir as
questões sobre a organização do trabalho pedagógico no processo de
alfabetização descolado da ideia de políticas públicas. Como é que essas
questões têm sido pensadas num âmbito macro, porque isso o professor
precisa ter clareza de que essa sua ação micro ela está relacionada com o
contexto institucional, como é que a escola gere isso, para, além disso, como
é que a rede se organiza em termos de Município. Como é que essa rede
pensa essas práticas tendo em vista determinadas políticas e como é que
esse conjunto de ações vai repercutir nesse trabalho cotidiano do professor.
(EMILY, Professora do Curso de Pedagogia)

Na narrativa, destacamos que as disciplinas em que a professora atua não
abordam pontualmente a gestão educacional, mas ela acredita que estes conceitos
permeiam todo o trabalho pedagógico, pois não tem como se pensar nestes conceitos
descolados. Assim, o processo de ensino-aprendizagem que o professor desencadeia
através do seu trabalho é organizado e mediado por sua prática no contexto
educacional. Nesta direção, o professor tem o comprometimento de mediar às
atividades durante as aulas, de uma maneira interativa, com o intuito de contribuir para
o avanço das concepções dos sujeitos em formação inicial.
Ainda observamos na fala da professora Emily que ela destaca que o professor
precisa ter clareza das ações macro e micro, ou seja, ele precisa compreender como
as ações macro influenciam as instituições de ensino e como as escolas se organizam
a partir disso. O professor também precisa ter consciência que a sua ação micro está
relacionada diretamente com o contexto da instituição.

O professor Arthur, evidencia em sua fala que o trabalho pedagógico tem um
caráter pedagógico no ambiente de aprendizagem, como percebemos em sua
narrativa:
Esse caráter pedagógico em ambiente de aprendizagem é fazer o seguinte,
tu parte do pressuposto de que todos são capazes e aí fazer com que todos
tenham o direito, vamos dizer de evoluir, a palavra não é muito adequada,
mas assim de crescer, de fazer o seu processo de aquisição do
conhecimento, por exemplo, se alguém é reprovado a pergunta é o professor
reprovou ou o professor foi muito exigente, ou alguém não desfrutou do direito
que lhe foi dado no ambiente de aprendizagem para adquirir conhecimento,
ele optou em não se esforçar, por exemplo, se esforçou em ser negligente.
Então, existe o respeito que se deve ter, as idiossincrasias, a forma de cada
um ser em sala de aula, então nesse sentido por isso existe uma questão
pedagógica, a questão pedagógica é você tentar fazer um contraponto, ser
um antídoto contra digamos assim, algum tipo de negligência em relação aos
alunos e fazer com que todos façam o seu processo, isso é um milagre
pedagógico. (ARTHUR, Professor do Curso de Pedagogia)

O professor destaca que, se parte do pressuposto que todos os sujeitos são
capazes de aprender, mas é função do professor proporcionar e possibilitar no
ambiente de aprendizagem espaços e atividades que contribuam para o
desenvolvimento dos estudantes em formação inicial. Nesta direção, estudos de
Bolzan (2009, p.23) colaboram quando indica que “o conhecimento pedagógico se
refere a um conhecimento amplo, implicando o domínio do saber-fazer (estratégias
pedagógicas) bem como o do saber teórico e conceitual e suas relações”.
Deste modo, destacamos que o professor precisa ter consciência da influência
que possui sobre o estudante, pois é ele quem direciona a aprendizagem dos
estudantes através das práticas pedagógicas que propõem, baseadas no currículo da
instituição de ensino, produzindo marcas que podem ser positivas ou negativas. Desta
forma, destacamos a relevância do professor ser mediador do conhecimento
produzido em aula, bem como considerar a interação como estratégia fundamental de
aprendizagem.
Assim, para Bolzan e Isaía (2005, p. 3) “o conhecimento pedagógico
compartilhado pressupõe a constituição de uma rede de interações e mediações
capaz de potencializar o processo de aprender a ser professor”.
Neste sentido, com relação as estratégias utilizadas em sala de aula para que
os estudantes tenham maior compreensão dos conceitos de políticas públicas, a
professora Paola nos relatou que:

[...] eu tenho hoje a disciplina de Contextos Educativos na Infância I ela é a
que tematiza a Educação Infanti, vamos dizer mais fortemente a Educação
Infantil e não a Infância, a Educação Infantil como etapa da educação. E ela
não tem na sua ementa, por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Infantil, por que a ementa é de 2007 e as Diretrizes são de 2009,
2010. Então, o que acontece, eu faço toda essa discussão, eu já fiz essa
inserção e trabalho como carro chefe da disciplina as Diretrizes e entro com
os textos e as temáticas que estão na ementa a partir das Diretrizes porque
eu entendo que não dá para deixar de incluir naquela ementa de 2007. [...]
(PAOLA, Professora do Curso de Pedagogia)

A professora Paola, evidencia em sua narrativa que a ementa da disciplina em
que atua precisa de inclusão de alguns conteúdos, como por exemplo, as diretrizes
de 2009, 2010. Como a ementa é de 2007 as diretrizes não estão incluídas conteúdos
que precisam ser trabalhados, mas mesmo sem as diretrizes estarem na ementa ela
trabalha tais conteúdos no componente curricular que desenvolve, pois considera que
é importante que os estudantes conheçam as diretrizes.
Para a professora Talita, os estudantes aprendem a partir do estudo de
materiais, da participação e apresentação de seminários, bem como da elaboração
de resenhas e resumos relacionados às políticas publicas, como observamos em sua
fala:
Eu tenho algumas atividades que são básicas para mim que é estudo de
materiais, preparação dos alunos de alguns seminários, no entanto não tem
apresentação desses seminários, eles preparam resumos, resenhas, eu
tenho usado muito esta estratégia como preparação do aluno para o debate,
para a discussão. [...] em todas as aulas todos os alunos me entregavam uma
resenha do texto que ia ser lido. [...] eu entregava para eles antes um roteiro
das coisas que eu queria que eles estudassem daquele texto, daquele
material que fosse uma lei, um programa, uma política ou qualquer
material.[...] Eles vem para a sala de aula cada um com o seu resumo, a
entrega do resumo ela é fundamental para mim [...] e na aula eu sempre
preparo dinâmicas de debates entre duplas com identificação de equívocos,
identificação de pontos importantes e depois vou fazendo rodadas de
discussão com sistematização, uso muito sistematização, por exemplo, na
aula eu dou texto, eles elaboram a resenha e eles trazem um material
sistematizado a partir das minhas orientações. (TALITA, Professora do Curso
de Pedagogia)

Ainda

evidenciamos na

narrativa

da professora

que,

os estudantes

compreendem os conceitos de políticas públicas à medida que participam das aulas
e para isso ela organiza debates, de modo que os alunos possam discutir, sistematizar
e compartilhar os pontos importantes do assunto, bem como identificam os equívocos
de determinada legislação.
Nesta direção, de acordo com Bolzan (2002),

[...] quando comparamos informações, intercambiamos pontos de vista,
colocamos nossas ideias acerca de fatos e situações, tematizamos acerca de
um determinado saber, transformando o já sabido em algo novo, estamos
compartilhando conhecimentos (p.24)

Desse modo, a construção do conhecimento ocorre por meio de trocas entre os
envolvidos no processo educativo, podendo estas serem experiências, dúvidas e
concepções. Assim, os estudantes desconstroem os conhecimentos que possuem
agregando novos saberes ao conhecimento construído.
Notamos também que a professora Talita realiza atividades em sala de aula que
priorizem a participação dos estudantes, por acreditar que a aprendizagem se dá de
forma participativa e de forma compartilhada. Nesta direção, destacamos que o
trabalho pedagógico vai além do cumprimento de conteúdo, abarca a participação
ativa e o envolvimento dos alunos, o estímulo ao desenvolvimento de atividades
cognitivas e de espírito de equipe (LIBÂNEO, 1995).
Assim, compreendemos que a formação inicial é um momento destinado a
aprendizagem e ao compartilhamento de diferentes ideias e opiniões, no qual tanto
professores quanto alunos mobilizam seus saberes individuais para resolver as
situações problemas nos momentos de interação entre os sujeitos que estão
envolvidos neste processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As disciplinas que abordam as temáticas da gestão de educacional e políticas
públicas são de grande relevância para a formação docente, pois são conhecimentos
que permeiam a prática docente dentro do ambiente escolar.
Desse modo, os estudantes precisam entender o que é a gestão educacional,
como ela acontece dentro das escolas, e de que forma os professores podem
participar ativamente das decisões das instituições de ensino contribuindo para o
desenvolvimento da escola.
Os estudantes, ainda precisam compreender o que são as políticas públicas,
com quais objetivos as políticas são criadas, de onde elas veem, como as políticas
públicas são implementadas dentro das escolas e como as instituições de organizam
para dar conta das políticas públicas.

Nesse sentido, os docentes do curso de Pedagogia têm um papel relevante na
formação inicial e o desafio de proporcionar um ambiente instigador, que promova a
construção de conceitos referentes a gestão educacional e políticas públicas.
Assim, ao falar do trabalho pedagógico a maioria dos sujeitos colaboradores da
pesquisa, expressam em suas falas a intenção de propor atividades que promovam a
aprendizagem dos estudantes com relação aos conceitos de gestão educacional e
políticas públicas. Ainda fica evidente que apesar de atuarem em disciplinas que não
abordem propriamente estes conceitos, tentam relacioná-los com os conteúdos de
suas disciplinas e com as suas vivências formativas, promovendo a aprendizagem dos
estudantes em formação inicial.
Entendemos que as estratégias utilizadas pelos professores em sala de aula
contribuem significativamente para a apropriação e aprendizagem dos estudantes em
formação inicial. Assim, as relações que alguns professores fazem com as suas
vivências e experiências proporcionam aos estudantes um maior entendimento do que
está sendo trabalhado.
Nesse sentido, compreendemos a relevância da organização das práticas
pedagógicas, pois um professor que planeja seu trabalho pedagógico com a
preocupação em desenvolver atividades que interessem e tenham significado para os
estudantes, os desafia a construir o conhecimento. Por fim, entendemos também que
faz parte do trabalho pedagógico a reflexão e a problematização sobre a prática, sobre
o fazer pedagógico, sobre as ações que o professor está desenvolvendo em sala de
aula.
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A CULTURA ESCOLAR EM BOA VISTA/RR: O CAMINHO DA DOCÊNCIA NO
ENSINO DE ARTES
Leila Adriana Baptaglin1
Rhafael Porto Ribeiror2
Eixo 2 – Formação de professores
RESUMO
Este estudo buscou compreender como ocorre o processo de aprendizagem da docência dos
professores que trabalham com o ensino de Artes na especificidade da cultura escolar de Boa Vista/RR.
Destacamos que esta investigação apresenta uma abordagem qualitativa sociocultural. Fazem parte
do estudo 34 professores participantes de 2 das 8 turmas do Polo Arte/RR (539 professores) do ano de
2014. Estes professores foram selecionados por estarem atuando no ensino de artes no município de
Boa Vista/RR. Assim, a partir das entrevistas realizadas podemos sinalizar que há grande interesse
pelo campo do ensino de artes e que este vem sendo ampliado e valorizado no Estado, contudo o
caminho está apenas começando a ser trilhado carecendo de profissionais da área para a atuação nas
escolas. Nestas dimensões, percebemos que a construção da identidade do sujeito docente de Artes,
no Estado de Roraima é bastante diversa. Isso devido a sua formação e as distintas formas de
aprendizagem realizadas por eles. Destacamos com isso, que reestruturar a forma de trabalho no Polo
Arte na Escola da UFRR é algo necessário de ser realizado tendo em vista as modificações do campo
de trabalho. Assim, focarmos nossos esforços na qualificação destes profissionais tem sido a nossa
preocupação no sentido de colaborar com o cenário do ensino de artes do estado de Roraima. E, esta
investigação vem proporcionando um olhar mais atento a estas demandas e proporcionando a
visualização de fatores que são necessários de serem trabalhados dentro do espaço de qualificação
docente em Artes.
Palavras-chave: Cultura Escolar. Aprendizagem da docência. Ensino de Artes. Identidade.

INTRODUÇÃO
Este ensaio busca trazer as discussões que vem sendo realizado no Polo Arte
na Escola da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Sendo assim, destacamos
que, no ano de 2014 buscamos realizar uma investigação relativa ao processo de
aprendizagem da docência dos professores que trabalham com o ensino de artes no
estado de Roraima e, qual a inferência do Polo Arte na Escola nesta aprendizagem.
Esta preocupação emergiu de inquietações alicerçadas na prática docente no curso
de Artes Visuais e com nossas atividades no Polo Arte na Escola de Roraima onde
verificamos a necessidade de compreender quem são os professores que trabalham
com artes no Estado e como vem sendo realizada a formação para sua atuação.
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Neste sentido, as reflexões apresentadas nesta pesquisa correspondem a
investigação que busca compreender como ocorre o processo de aprendizagem da
docência dos professores que trabalham com o ensino de Artes na especificidade da
cultura escolar de Boa Vista/RR. Para esta investigação temos alguns objetivos
específicos, quais sejam: Conhecer a cultura escolar das escolas públicas de Boa
Vista/RR; Compreender o trabalho realizado pelos docentes que trabalham com o
ensino de artes; Identificar os movimentos de aprendizagem da docência dos
professores/as que trabalham no ensino de artes nesta cultura escolar de Boa
Vista/RR.
Esta investigação se apresenta com uma extrema relevância social e acadêmica
para o Estado posto que a formação em Artes é um assunto que demanda
aprofundamentos.
Atravessado pela Linha do Equador Roraima é o único estado brasileiro
localizado no hemisfério norte, mas esse não é fator determinante. Junto com os
outros Estados do norte do país, Roraima integra a Amazônia Legal (SOUZA, 2009),
sendo 70% do seu território reservas indígenas, que abrigam 8 etnias. Mesmo tendo
grande parte do seu território destinado às comunidades indígenas o estado possui
segundo dados do IBGE (2010), dos 450.479 habitantes, apenas 55.922 indígenas, o
restante são migrantes das diversas regiões do país, principalmente da região norte e
nordeste, e também estrangeiros vindos da Venezuela e Guiana.
Tendo se tornado Estado Federado do Brasil em 1988 com a Constituição da
República, Roraima vive ainda uma história marcada por práticas exploratórias que
buscavam se apropriar de suas riquezas naturais, provocando a imigração de
brasileiros e estrangeiros e a morte de muitos indígenas que aqui viviam. No entanto,
grande parte das pessoas que migram para Roraima, a maioria para a capital Boa
Vista, após algum tempo, retornam para os seus Estados de origem, ou, seguem para
outros Estados, tornando a construção de uma identidade roraimense um entre lugar
(BHABHA, 1987) constante. Uma identidade que se inventa a partir do encontro e do
convívio entre as várias culturas que por aqui passam, ou ficam. Roraima é como
diria Canclini (2006) um “local fronteiriço”, não pela sua localização geográfica, mas,
por abarcar em seu território elementos culturais de todo o Brasil e dos países vizinhos

que se relacionam sem uma definição exata, ou um processo de hibridação, sendo de
lugar nenhum e de todo o lugar ao mesmo tempo.
Essa peculiaridade roraimense reflete no sistema educacional do Estado
passando diretamente pelas políticas públicas educacionais e a formação dos
professores. A maioria dos professores atuantes no ensino de Artes no Estado
possuem apenas alguma graduação, sendo uma pouca parcela de especialista e
alguns mestres, que se dividem em ministrar aulas na educação básica e ministrar
aulas nas instituições privadas de ensino superior. A realidade do campo das artes é
assim, bem delicada, pois o Estado conta com apenas cinco (5) professores com
licenciatura na área, conforme dados do Censo da Educação Superior (Educacenso
de 2007). No ano de 2014, o Curso de Artes Visuais da UFRR lança no mercado de
trabalho mais 5 professores no entanto, a demanda ainda é bastante grande.
Diante desta precária estrutura de atuação e formação em Artes, buscamos
neste ensaio compreender a cultura escolar de Boa Vista/Roraima no intuito de
verificar como estes profissionais atuantes em Artes vem realizando seu processo de
qualificação docente.
CAMINHOS METODOLÓGICOS: APROXIMAÇÕES COM O PROCESSO DE
APRENDIZAGEM DOCENTE EM BOA VISTA/RR
Ao trabalharmos com os professores de Artes de Boa Vista/RR, temos que ter
claro que o processo de ingresso na docência ainda ocorre a partir de seletivo e não
de concurso efetivo para professor de Artes. Ou seja, cada ano é um grupo diferente
de professores que está em sala de aula e, na maioria das vezes professores que não
tem formação em Artes.
Estas questões são fundamentais de serem relatadas tendo em vista que o
estudo aqui realizado busca compreender como ocorre o processo de aprendizagem
da docência dos professores que trabalham com o ensino de Artes na especificidade
da cultura escolar de Boa Vista/RR. E, ao analisarmos as entrevistas realizadas com
os professores que trabalham com Artes estas questões são evidenciadas.
Estes fatores são apresentados nas narrativas docentes desencadeadas a partir
das entrevistas realizadas com 34 professores. A partir da organização dos seguintes
tópicos-guias: Formação profissional, Entrada na docência, Atividade docente de

estudo e aprendizagem da docência e, Cultura escolar, buscamos compreender os
caminhos percorridos pelos professores/ras até a entrada na docência em Artes
buscando entender os processos de formação inicial. Através disso, procuramos
compreender o que vem sendo feito por estes profissionais no processo de introdução
nas Artes, sua busca por formação, por materiais, por parceiros que contribuam na
sua aprendizagem docente, projetada pela organização política do Estado. Sendo
assim, compreender e entender o que vem sendo feito pelo Estado e Município em
relação a estes fatores foi outra preocupação desta investigação.
Após as entrevistas e transcrições realizadas iniciamos a análise a qual
perpassou por alguns momentos. No percurso da análise compreender a
aprendizagem da docência e, neste limiar então evidenciamos que a categoria
Identidade docente apresenta um desenho que envolve as dimensões categoriais do
Ingresso na docência, da Atividade Docente de Estudo e do Sistema
Educacional. Assim, temos que essa categoria é delineada por tópicos-guias que
estruturam as dimensões categoriais, os eixos de análise/desdobramento das
dimensões, a partir dos elementos categoriais, sendo transversalizados por uma crise
identitária. Esta crise transversaliza todos os processos de aprendizagem docente.
Sendo

assim,

essa

categoria,

essas

dimensões,

esses

eixos

de

análise/desdobramento das dimensões e esses elementos categoriais se constituem
em uma dinâmica de análise que se caracteriza de forma não linear, mobilizada pelos
estímulos auxiliares que permeiam todo o processo de construção da Identidade
docente.
A partir destas considerações metodológicas passamos a trabalhar com as
dimensões categorias, os desdobramentos das dimensões e os elementos categoriais
que compõe a categoria Identidade docente. Estes elementos são transversalizados
por uma crise identitária mobilizada por elementos transversais que auxiliam no
movimento da aprendizagem docente e, consequentemente na construção da
Identidade docente. Este desenho investigativo é apresentado no quadro a seguir:
Quadro 01: Quadro de análise
Categoria
Identidad
e docente

Dimensões

Desdobramento
Elementos categoriais
das dimensões
Faixa etária e divisão das turmas
Dimensões
Ingresso na
estruturais
Opção de emprego
docência
Conhecimento cultural e artístico

Elementos
Transversais
Início da
docência em
artes;

Identificação com a
Formação
Experiências na área
área de artes
inicial
diversificada;
Formação na área Busca por Formação continuada
Origem
Metodologia diferenciada conforme
Atividade
geográfica e
Estratégias
de faixa etária
Docente de
cultural
organização
da Articulação com outras disciplinas
Estudo
distintas.
docência
Busca de outros materiais, atividades
e apoio dos colegas

Sistema
Educacional

Valorização do
campo
Estruturação do
Sistema

Apoio e valorização dos pais, da
gestão escolar e do município
Início da valorização e estruturação
do ensino de Artes pelo poder público

Crise identitária
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)

APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA EM ARTES: INGRESSO NA DOCÊNCIA
Ao compreendermos a complexidade apresentada na construção identitária
contemporânea, podemos, a partir das narrativas docentes apresentar algumas
considerações que delineiam esta questão. É a partir deste cenário que teceremos os
caminhos da cultura escolar de Boa Vista/RR.
Neste sentido, a dimensão do ingresso na docência organiza-se a partir do
desdobramento das dimensões estruturais e da identificação com a área da docência.
O desdobramento da dimensão estrutural é formada pelos elementos categoriais:
Faixa etária e divisão de turmas e, Opção de emprego. O desdobramento da
identificação com a área da docência apresenta os elementos categoriais:
Conhecimento cultural e; Experiências na área.
Ao trabalharmos como desdobramento da dimensão estrutural buscamos
compreender os motivos que levam o ingresso na docência tendo em vista os fatores
estruturais da docência. Neste processo, o docente, ao realizar uma escolha deparase com fatores que serão enfrentados e que se diferenciam de sua formação inicial.
Sendo assim, as narrativas sinalizam para o elemento categorial A faixa etária dos
alunos e a divisão das turmas:
Assim, desde a pedagogia a gente já trabalhou um pouco da arte. Ai eu tinha
aquela atração, ai eu fiz o polo arte, o primeiro era 140hs. Sempre aquela
vontade de fazer. Até que eu consegui a vaga. Ai esse ano que eu fiz o
seletivo. Fiz o ano passado só que não quis assumir. E esse ano vou fazer, é
um desafio, é novo. A arte tu tem uma turma, conforme a faixa etária, a

metodologia. Eu estou fascinada, eu estou me apaixonando, sobre os
1
artistas, aquela coisa deles desenharem. (MARI )

O desdobramento relativo à opção de emprego é o que mais apresenta adeptos
e o que mais causa preocupação em relação á construção da identidade do docente
de Artes. A narrativa nos mostra algumas destas preocupações:
Eu tenho uma amiga que ela sempre gostou muito de artes, eu nunca fui
muito dessa área, eu não tinha coordenação motora, eu era muito
desengonçada, é claro que eu estou me aperfeiçoando. (CL)

Ao continuarmos essa discussão, no desdobramento categorial Identificação
com a área buscamos trabalhar como ocorreu a aproximação com o campo das Artes
tendo em vista o cenário apresentado. Sendo assim, temos dois elementos categoriais
que constroem este desdobramento, são o conhecimento cultural e artístico e a
experiência na área.
Ao trabalharmos com o conhecimento cultural e artístico evidenciamos que
muitos dos docentes ingressaram na docência em Artes por uma afinidade com as
artes e/ou o artesanato, conforme mostra a narrativa:
Quando eu conheci o Polo, comecei a me interessar. Fiz o seletivo. Agora
estou fazendo a graduação em Artes. Eu tive oportunidade de ir para as Artes
no seletivo. (IR)

Como explicitado no desdobramento relativo à opção pelo emprego,
evidenciamos aqui que a formação e a experiência na área são mínimas sendo
restritas a disciplinas nos cursos de formação inicial e/ou principalmente aproximação
ao Polo Arte advindas do gosto pela Arte e, além disso, a experiência em sala de aula
com artes é inexistente. Neste sentido o conhecimento empírico do campo artístico é
saliente nas narrativas.
Esta iniciativa perpassa pela percepção da incompletude. Esta percepção é
fundamental no processo de atividade docente de estudo. Para a compreensão deste
conceito, tomamos por base os estudos referentes à teoria da atividade trazida por
Vygotski (1993, 1997, 2005, 2007) e Leontiev (1984), a atividade de estudo
desenvolvida por Davídov e Márkova (1987) e a atividade docente de estudo
apresentado por Isaia (2006).
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Neste sentido, a aprendizagem da docência perpassa ao elemento relativo à
experiência na área. Em função de muitos já estarem a anos na docência, já
trabalharam ou já planejaram atividades envolvendo o ensino de Artes. Sendo assim
destacam a facilidade na aproximação.
Ser professora é aquele sonho de criança. É uma área que eu me identifico.
E a parte das artes é uma parte que eu gosto. E quando surgiu o seletivo eu
fiz, fui selecionada e estou até hoje. (M. ED.)

Embora a experiências na área da docência facilite o processo de planejamento
e organização do espaço de ensino e aprendizagem, temos consciência de que a
Aprendizagem esta,
[...] atravessada por espaços, tempos e lugares variados que dão o colorido
e o sabor próprio à profissão de professor, percebida idissiocraticamente por
cada docente. Contudo não podemos esquecer que o processo de
construção docente está imbricado na atividade de aprender a docência, ou
seja, na construção e na utilização de estratégias de apropriação dos saberes
e fazeres próprios ao magistério superior. Assim, esse saber-fazer instaurase na dinâmica entre o ensinar e o aprender do ensinar e do aprender que
envolve atores do ato educativo, professores e alunos, tendo por entorno o
conhecimento pedagógico compartilhado e a aprendizagem colaborativa no
bojo de aprendizagens experienciais e, portanto, formativas. (ISAIA;
BOLZAN, 2009, p. 122-123)

Neste sentido, na dimensão do Ingresso na docência buscamos trazer alguns
desdobramentos e elementos que nos auxiliam a entender como se encontra o
processo de atividade docente de estudo dos profissionais docentes que atuam no
campo das artes em Boa Vista/RR.
Ao trabalharmos na dimensão da Atividade docente de estudo buscaremos
apresentar alguns pontos centrais para a efetivação da aprendizagem da docência em
artes.
APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA EM ARTES: ATIVIDADE DOCENTE DE ESTUDO
Esta dimensão da Atividade Docente de Estudo apresenta-se envolta por
estudos relativos à aprendizagem da docência e perpassa por alguns momentos que
são essenciais para sua compreensão. Sendo assim, temos que ter claro que,
historicamente, Leontiev foi quem trabalhou com mais afinco o desenvolvimento da
teoria da Atividade. A ideia da atividade como princípio explanatório emerge na
psicologia científica com os estudos de Vygotski influenciado pelo marxismo dialético,

contudo, é Leontiev quem aprofunda sua análise e trabalha na sua estrutura
apresentando a teoria da atividade.
A atividade de estudo organiza-se assim, segundo estes autores, em uma
estrutura composta por três elementos: a(s) tarefa(s) de estudo, ações de estudo e
autoavaliação (DAVÍDOV; MÁRKOVA, 1987).
Estes elementos que compõem a atividade de estudo nos possibilitam entender
o processo de desenvolvimento do sujeito, pois
Si la asimilación es la reproducción por el niño de la experiencia socialmente
elaborada y la enseñanza es la forma de organización de esta asimilación,
aceptada en las condiciones históricas concretas, en la sociedad dada, el
desarrollo se caracteriza, ante todo, por los avances cualitativos en el nivel y
la forma de las capacidades, los tipos de actividad, etc. de los que se apropia
1
el individuo. (DAVÍDOV; MÁRKOVA, 1987, p. 322).

Neste sentido, Isaia (2006, p. 377) formula o conceito de atividade docente de
estudo. Ela envolve não só os procedimentos de ação e operação inerentes à
atividade educativa, mas volta-se para o que Davídov e Márkova (1987) chamam de
atividade como produto subjetivo a qual depende da forma como cada docente
mobiliza suas estratégias mentais para a incorporação/assimilação das experiências
e conhecimentos próprios à sua área de formação.
Com a formulação de Davídov e Márkova (1987) acerca da atividade de estudo,
a atividade docente de estudo também apresenta três elementos que estão
intrinsecamente vinculados: a tarefa educativa, ações e operações e autorrregulação.
(ISAIA, 2006). Este processo nos possibilita compreender que, mesmo sem uma
formação adequada, se o docente, em sua cultura escolar, não for mobilizado, não
encontrar motivos externos e internos para seu aperfeiçoamento, sua aprendizagem
da docência será incipiente, não mobilizando assim mecanismos para a realização da
atividade.
É neste sentido então, que neste estudo buscamos compreender como a
atividade docente de estudo se apresenta nos professores que atuam no campo das
Artes. A partir da estruturação metodológica, percebemos que a atividade docente de
Se a assimilação é a reprodução pela criança da experiência socialmente elaborada e o ensino é a
forma de organização desta assimilação, aceita nas condições históricas concretas, na sociedade
dada, o desenvolvimento se caracteriza, antes de tudo, pelos avanços qualitativos no nível e na forma
das capacidades, os tipos de atividades, etc. que se apropria o indivíduo (DAVÍDOV; MÁRKOVA, 1987,
p. 322). Tradução nossa.
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estudo organiza-se a partir do desdobramento das dimensões de Formação na área
e das Estratégias de organização da docência. O desdobramento da dimensão
Formação na área é formada pelo elemento categorial: Busca por formação
continuada. O desdobramento dimensão das Estratégias de organização da docência
apresenta os elementos categoriais: Metodologia diferenciada conforme a faixa etária;
Articulação com outras disciplinas e Busca de outros materiais, atividades e apoio dos
colegas.
Ao trabalharmos como desdobramento da Formação na área buscamos
compreender as formas como os docentes buscam ampliar sua formação na área em
que estão atuando, no caso, no campo das Artes. Embora não tenham formação
inicial, muitos já estão fazendo segunda licenciatura em Artes e/ou Pós-graduação
sinalizando a importância e a consciência de um processo de formação continuada.
Ao discutirmos o elemento categorial Busca por formação continuada temos
narrativas que evidenciam esta busca.
É semanal. A gente tem uma capacitação nesta escola onde eu trabalho, que
é feita pela rede do educador, que é um site que capacita o professor. A cada
mês a gente faz e capacita os professores de artes. A gente faz, ele nos
orienta, nos dá sugestões de materiais, como aplicar em nossa sala de aula.
(LI)

No entanto, o que fica mais evidente são as estratégias de organização da
docência, ou seja, como os docentes se organizam para trabalhar com uma área que
não tem formação. Sendo assim, as estratégias de organização da docência que são
utilizadas perpassam por alguns elementos categoriais. No elemento Metodologia
diferenciada conforme a faixa etária, temos narrativas que evidenciam os
planejamentos diferenciados.
Como é fundamental e infantil a diferença é bem grande para trabalhar com
eles. A gente se organiza como vai podendo. Hoje nós temos apoio,
recebemos material antes nós tínhamos que tirar do bolso para fazer um
trabalho legal com os meninos. Hoje a gente se organiza com papelão, xerox
usado na escola. (SU)

Nas narrativas abaixo, vemos essa compreensão a partir da articulação com
outras disciplinas.
Relaciono muito com a história, geografia, com o lugar, o português também,
quando a gente está trabalhando um conteúdo, a gente faz um resumo, e
agora mesmo a gente está fazendo isso. (RA)

Bolzan (2002) coloca a cultura de compartilhamento como um processo que
contribui para a reflexão e para a busca de estratégias de trabalho as quais se
consolidam no compartilhamento de saberes e na relação sócio-histórica-cultural do
sujeito com seus espaços formativos. Essa cultura de compartilhamento minimiza a
solidão pedagógica e institucionaliza o professor como um sujeito em constante
aprendizado. Contudo, o que podemos ver é que estes espaços de compartilhamento
não se concretizam formalmente, muitas vezes o que acontece são pequenas
interlocuções de trabalho entre os colegas, mas não ocorre efetivamente um trabalho
colaborativo e interdisciplinar.
No elemento categorial Busca de outros materiais, atividades e apoio dos
colegas vemos que os docentes buscam constantemente alternativas para melhorar
seu planejamento de aula.
Eu busco na internet e eu sou muito humilde professora, muito humilde.
Quando eu tenho dificuldade, e como eu moro perto da escola ai eu vou lá e
busco material com outra colega, vejo o que ela tá trabalhando. Eu aproximo
o que ela deu. (CL)

Neste elemento categorial percebemos iniciativas, ainda que incipientes relativas
à ações e operações a serem realizadas para a efetivação da atividade docente de
estudo.
Sendo assim, diante da compreensão da tarefa educativa, os sujeitos na
elaboração de suas ações, encontram elementos para a operacionalização de sua
atividade docente de estudo, ou seja, recursos para que suas ações possam ser
efetivadas (ISAIA, 2006). Os impulsos para realização de mudanças advindos do
compartilhamento com os pares, busca de materiais e outras atividades ficam
bastante evidentes. Sendo assim, ao perceberem esta necessidade externa
objetivada o docente pode tomar consciência dos motivos para a realização da
atividade (compreensão da tarefa educativa) e buscar elaborar ações que possibilitem
sanar estas necessidades. As possibilidades para a concretização, para a
operacionalização destas ações mentais projetadas pelo docente são bastante
amplas instigando assim a constante reconstrução e reflexão sobre os desenhos da
organização didático-pedagógica realizada pelo docente. (LEONTIEV, 1984)
Apesar da evidente compreensão da tarefa e da articulação de algumas ações
e operações, o que se evidencia ainda é uma fraca ascensão desencadeada pela falta

de tempo e pela efêmera passagem dos docentes pelo ensino de artes. Muitos deles
ficam apenas um ano e depois tentam seletivo em outra área ou mesmo acabam
saindo da docência comprometendo a construção de uma identidade docente.
Identidade está bastante efêmera/passageira e com constantes indagações
referentes à formação e principalmente às políticas educacionais advindas do Sistema
Educacional Federal e principalmente Estadual e Municipal.
APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA EM ARTES: SISTEMA EDUCACIONAL
Ao tratarmos do sistema educacional de Boa Vista/RR percebemos que este,
assim como em todo o Brasil, ainda apresenta alguns entraves. Ao que tange o campo
das artes, verificamos que no estado de Roraima há três instituições que ofertam
formação em nível de pós-graduação à distância no campo das Artes.
Presencialmente, apenas a Universidade Federal de Roraima – UFRR, oferta curso
de Graduação em Artes Visuais (iniciado em 2010) e Graduação em Música (iniciado
em 2013) além do Curso de extensão em Artes ofertado pelo Polo Arte na Escola por
meio de uma parceria entre o Instituto Arte na Escola, ligado a Fundação Ioschpe e a
UFRR (iniciado em 2004).
Este cenário de dificuldades e entraves ligados às políticas públicas
educacionais e a formação dos professores é recorrente em todos os municípios de
Roraima. O Estado ainda conta com um número exíguo de professores formados na
área comprometendo a qualidade do ensino e dos conhecimentos produzidos neste
campo.
Neste sentido, esta dimensão do Sistema Educacional organiza-se a partir do
desdobramento das dimensões de Valorização do Campo e Estruturação do Sistema.
O desdobramento da dimensão da Valorização do campo é formado pelo elemento
categorial: Apoio e valorização dos pais, da gestão escolar

e do município. O

desdobramento da dimensão da Estruturação do Sistema perpassa o elemento
categoria: Início da valorização e estruturação do ensino de pelo poder público.
No que tange à Valorização do campo percebemos que há uma busca pela
formação e pela valorização das Artes como área de conhecimento presente na
escola. Sendo assim, o elemento Apoio e valorização dos pais, da gestão escolar e
do município mostram essa perspectiva de mudança para com o ensino das Artes.

É um pouco meio descriminado, não veem com bons olhos. É sorte de um
professor que chegar em uma escola e ser reconhecido. Eu tive essa sorte,
o diretor tinha esse reconhecimento. Mas eu sei de colegas que isso não
acontece. Então, se é uma disciplina como outra, ela tem que ser bem aceita.
Principalmente pela coordenação, pela direção. (LU)

No processo de apoio, temos que no ano de 2014 foi elaborada uma apostila
para os professores de Artes, pela Secretaria Municipal de Educação. A apostila
trabalha os conteúdos semanais e disponibiliza material referente às Artes Visuais, à
Música, a Dança e ao Teatro.
Na dimensão da Estruturação do Sistema, buscamos trazer como o sistema
educacional de Boa Vista/RR vem trabalhando para a qualificação docente. Neste
sentido o elemento Início da valorização e estruturação do ensino de Artes pelo poder
público ajuda a compreender estas questões quando evidenciamos narrativas como:
Hoje está mais valorizada, eu tiro por mim quando eu era aluna. Quando eu
tinha aula de artes a gente queria sair. Artes não é brincadeira não, a gente
passa conteúdo, teoria, fala dos artistas locais. Ai a gente vê que está melhor.
(LU)

Como sinaliza LU, o sistema educacional vem sendo reorganizado, contudo o
histórico de vinculação política é bastante explícito em todos os setores do Estado de
Roraima. A dificuldade em contratação e qualificação é repercussão de um quadro
político instável e de apadrinhamentos.
Contudo, podemos perceber que, apesar de ainda insipientes, ações estão
sendo realizadas no intuito de, principalmente, qualificar os profissionais docentes.
Grupos de estudo e pesquisa estão sendo organizados na Universidade Federal de
Roraima tanto nos cursos de Artes Visuais quanto no Curso de Música.
No ano de 2016 será realizado em Boa Vista/RR o encontro da Região Norte da
Associação Brasileira de Música – ABEM e, o encontro nacional da Confederação de
Arte e Educadores do Brasil – CONFAEB. O Polo Arte na Escola já se apresenta com
uma estrutura de curso de aperfeiçoamento recebendo professores que já estão
atuando nas escolas e proporcionando a qualificação dos mesmos pelos docentes
que atuam nos cursos de Artes Visuais e Música recebendo também colaboradores
que trabalham com Teatro e Dança.
Estes sinalizadores, apesar de serem pouco, comparado a outras no país, para
o Estado de Roraima são de grande valia. Em um cenário nacional em que já está
aprovada a obrigatoriedade do Teatro e da Dança na Educação Básica, apresentar

um cenário em que ainda as Artes Visuais carecem de profissionais qualificados e de
valorização é bastante preocupante.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste olhar sobre as narrativas docentes podemos perceber que há grande
interesse pelo campo do ensino de artes e que este vem sendo ampliado e valorizado
no Estado, contudo o caminho está apenas começando a ser trilhado carecendo de
profissionais da área para a atuação nas escolas. Essa constatação é evidente ao
verificarmos a ampliação de espaços de formação e procura pelo trabalho com o
ensino de artes situação que caracteriza uma construção identitária dos docentes de
Artes.
O Polo Arte na Escola da UFRR apresenta-se assim, como um lócus de
formação e aperfeiçoamento das práticas pedagógicas que hoje já vem sendo
realizadas em cursos de graduação e pós-graduação do estado de Roraima.
O ingresso na docência em artes, como sinalizado nas narrativas, permanece
como segundo plano. Poucos são os docentes que realmente escolhem esta atuação,
contudo, após ingressar na mesma acabam buscando informação principalmente em
programas de pós-graduação à distância.
Ao que tange a Atividade Docente de Estudo, percebemos a ampla gama de
recursos que os docentes buscam. Apesar de não terem formação na área, os
mesmos são enfáticos ao colocarem a busca que fazem na internet e com os colegas
que trabalham com artes.
Em relação ao Sistema Educacional, Boa Vista/RR, assim como qualquer outra
cidade do país, apresenta dificuldades em recursos e qualificação profissional. O que
se percebe no entanto indícios de valorização do profissional e da busca de ofertar o
mínimo para o desenvolvimento das atividades de Artes.
Nestas dimensões, percebemos que a construção da identidade do sujeito
docente de Artes, no Estado de Roraima é bastante diversa. Isso devido a sua
formação e as distintas formas de aprendizagem realizadas por eles.
Destacamos com isso, que reestruturar a forma de trabalho no Polo Arte na
Escola da UFRR é algo necessário de ser realizado tendo em vista as modificações
do campo de trabalho. Assim, focarmos nossos esforços na qualificação destes

profissionais tem sido a nossa preocupação no sentido de colaborar com o cenário do
ensino de artes do estado de Roraima. E, esta investigação vem proporcionando um
olhar mais atento a estas demandas e proporcionando a visualização de fatores que
são necessários de serem trabalhados dentro do espaço de qualificação docente em
Artes.
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DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO A INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: “DESAFIOS
PARA PROFESSORES PRINCIPIANTES”.
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Eixo 2 – Formação de Professores
RESUMO
Este artigo aborda a formação e a iniciação a docência, considerando que a formação é um processo
em construção e que não termina ao final do curso de graduação. A pesquisa apresenta dois aspectos
importantes deste processo: primeiro, o momento de contato do estudante, futuro professor durante o
estágio supervisionado; segundo, a iniciação a docência a partir do conceito de professor principiante.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, buscamos neste estudo responder a duas questões
de pesquisa 1- Como o estágio supervisionado contribui para o exercício da profissão em um grupo de
professores principiantes? 2- Como esses professores são recebidos em seu novo espaço de trabalho?
Nossos sujeitos de pesquisa são professores da Educação Básica de uma escola da Rede Pública
Estadual de Minas Gerais, na cidade de Sete Lagoas – MG. Os procedimentos metodológicos para
constituição da amostra de pesquisa foram os seguintes: Primeiro, buscamos na secretaria da escola
os dados correspondentes ao tempo de docência e situação funcional dos novos professores da escola.
De um total de 68 docentes, encontramos 28 recém-chegados à escola. Destes professores 11
possuíam até sete anos de docência caracterizando o que denominamos professor principiante.
Segundo, utilizamos um questionário como instrumento de coleta de dados. Deste total de professores
sete responderam ao questionário e passaram a constituir nossa amostra de pesquisa. No terceiro
momento passamos a análise dos questionários, cujo objetivo foi compreender como o estágio
supervisionado contribuiu na formação deste grupo de professores e como ocorre a inserção destes
profissionais na atividade docente, a chegada à escola e como este professor é recebido em seu
espaço de trabalho. A partir deste questionário estabelecemos nossas categorias de análise e
constatamos que o estágio supervisionado contribuiu para a sua formação, mas que ao enfrentar o
trabalho diário estes professores encontraram situações muito diferentes daquelas esperadas, ou seja,
um “choque da realidade”. Podemos constatar ainda que a referida escola recebe bem estes
professores, mas existem elementos importantes que corroboram para uma melhor inserção deste
profissional na escola, para que possa criar uma identidade com a profissão e com a escola.
Palavras-chave: Formação Docente; Estágio Supervisionado; Professor Principiante.

INTRODUÇÃO
A escolha da profissão é uma etapa muitas vezes conflituosa em nossa vida.
Podendo resultar de um sonho de infância, ou de um sonho não realizado por nossos
pais ou alguém muito próximo da nossa família. No caso da docência, não é diferente,
é o sonho da mãe, da tia, ou o exemplo de nossos primeiros professores, ou aqueles
que realmente foram referências importantes na nossa vida. Percebemos, no entanto,
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que a escolha pela docência não tem atraído muitos jovens estudantes na atualidade.
Encontramos respostas para estas questões que se baseiam no senso comum e
também em diversas pesquisas acadêmicas. Independente da origem, os baixos
salários, a violência, a falta de apoio das famílias e da sociedade de maneira geral
aos professores, dentre outros fatores, têm fundamentos sólidos na tentativa de
compreender esta baixa atratividade pela profissão.
Propomos neste trabalho, relacionar duas etapas importantes da formação
destes profissionais. O período do estágio supervisionado e os primeiros anos de
atividade docente. Buscaremos estabelecer relações entre estes dois momentos
constituintes e de certa forma definidores da inserção e permanência ou não destes
profissionais na atividade docente. Adotamos nesta pesquisa a concepção de
formação como processo, por isto, aproximamos a etapa da formação inicial, o
período do estágio aos primeiros anos da atividade docente na concepção de Tardif
(2012) de “Professor Principiante”, que considera que esta etapa se estende até os
sete primeiros anos de atividade profissional.
O texto está organizado em quatro partes. Primeiro apresentamos nossas
escolhas em relação ao referencial teórico conceitual, explicitando os conceitos de
formação, estágio supervisionado e professor principiante. No segundo momento, os
procedimentos metodológicos de pesquisa. A partir daí propomos uma análise do
nosso instrumento utilizado para a pesquisa, estabelecendo categorias de análise e
ainda buscando aproximar estas duas etapas da formação profissional – o estágio e
a iniciação à docência. Finalmente apresentamos nossas constatações e
considerações finais.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O conceito de formação é um conceito que assume diferentes dimensões e
significados. De maneira geral o conceito de formação pode se referir a maneira como
uma pessoa é criada ou educada; ou ainda ao conjunto de cursos concluídos ou graus
alcançados por alguém. Estamos aqui, partilhando com Garcia (1995), que a formação
pode ser entendida como uma função social voltada para aquisição de saberes, de
saber-fazer e de saber-ser, associando-se em geral para o exercício de alguma

atividade. E, relacionando o conceito especificamente a formação de professores,
para Marcelo Garcia está se refere ao
...campo de conhecimentos, de investigações e de propostas teóricas e
práticas que dentro da Didática e da Organização Escolar, estuda os
processos mediante os quais os professores – em formação e em exercício
– se implicam individualmente ou em equipe, em experiências de
aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram seus
conhecimentos, destrezas e disposições, e que lhes permitem intervir
profissionalmente no desenvolvimento do ensino, do currículo e da escola,
com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que recebem os alunos
(MARCELO GARCIA, 1995, p.183).

Da concepção de formação, apresentada por Marcelo Garcia, podemos
apreender que a atividade docente exige um processo contínuo, incluindo a formação
inicial e continuada, algo dinâmico que se estende muito além da dimensão do
conteúdo a ser ensinado, mas sim a dimensão do trabalho cotidiano, da relação com
seus pares, do trabalho em equipe, dos desafios enfrentados na sala de aula.
Para Nóvoa (2014) “necessitamos de construir lógicas de formação que
valorizem a experiência como aluno, como aluno-mestre, como estagiário, como
professor principiante, como professor titular e, até, como professor reformado.”
Assim, não podemos pensar a formação como uma etapa e sim como um processo.
É esta concepção que sustenta nossa proposta ao aproximar neste trabalho o estágio
supervisionado ao início da atividade docente.
A formação assume maior relevância para os professores principiantes, pois,
é neste período que ocorre uma intensificação do aprendizado profissional e
pessoal, a transição de estudante para professor, a condição de trabalho leigo
para profissional, de inexperiente para expert, de identificação, socialização
e aculturação profissional (ROMANOWSKI, 2012, p.01).

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Para trabalhar em instituições formais de ensino/aprendizagem da Educação
Básica (Anos Finais e Ensino Médio), a formação mínima exigida é a graduação de
Nível Superior em alguma Licenciatura, conforme consta na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96.
Os diferentes cursos podem divergir entre si, no que se refere à duração ou a
organização curricular. Para evitar grandes disparidades entre estes, o Ministério da
Educação, aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de
professores da Educação Básica, legislação específica que tem por objetivo estruturar

e organizar os cursos de formação superior na área da educação, atendendo as
necessidades e especificidades da formação profissional docente. A partir deste
documento, definiu-se que na segunda metade do curso de formação, o acadêmico
inicia sua inserção na escola, para conhecer particularidades destas, e realizar o
estágio supervisionado obrigatório.
O capítulo V do Parecer CNE/CP Nº2/2015 enfatiza a organização estrutural dos
cursos de Formação Inicial do Magistério da Educação Básica em Nível Superior. Nele
é especificado que os cursos de licenciatura deverão ter no mínimo 3.200 horas de
efetivo trabalho acadêmico, podendo estar distribuídos em um mínimo de oito
semestres letivos (quatro anos).
No que se refere à realização da prática do Estágio, a Resolução Nº02/2015,
(Parecer CNE/CP Nº2/2015) aborda que “O estágio curricular supervisionado é
componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, sendo uma
atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais
atividades de trabalho acadêmico”. Ele se torna um momento específico em que o
acadêmico se insere na escola e coloca em prática os conhecimentos construídos ao
longo da graduação. Oportunizando aos acadêmicos a reflexão sobre suas práticas
pedagógicas.

Para Ghedin, “o estágio enquanto momento de articulação teoria-

prática é formador da dimensão científica/técnica, política ética e estética do futuro
professor. Compreende-se que é nesse tempo/espaço que o professor em formação
constrói sua identidade profissional. (2015, p.37).
A prática docente do Estágio Supervisionado é importante para a aquisição de
experiência profissional, pois nesse período o aspirante a professor tem a
oportunidade de colocar em prática os conhecimentos teóricos que adquiriu durante a
graduação. Além disso, o acadêmico aprende a resolver situações problemas, refletir
sobre sua prática e passa a compreender a importância do trabalho docente na
construção de sua identidade profissional. Para Barreiro e Gebran, “A identidade do
professor é construída no decorrer do exercício da sua profissão, porém é durante a
formação inicial que serão sedimentados os pressupostos e as diretrizes presentes
no curso formador, decisivo na construção da identidade docente.” (2006, p.20).
O estágio supervisionado ultrapassa o simples cumprimento de exigências
acadêmicas, tornando-se uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional.

Sendo também um importante instrumento de integração entre universidade, escola e
comunidade. Por meio dele, vivencia-se a experiência prática embasada nos
conhecimentos teóricos construídos ao longo da caminhada de graduação. Mas,
dependendo da maneira como ele é efetivado nas escolas e com o grau de
envolvimento das profissionais ali presentes, ele tanto pode ser um espaço de
construção de novos significados para a atividade docente quanto de reprodução de
modelos predeterminados.
PROFESSOR PRINCIPIANTE
De acordo com as pesquisas no campo da educação, podemos considerar
professor principiante, “o professor que se encontra no período inicial de exercício da
docência, podendo esse período corresponder aos três primeiros anos de atuação
profissional (HUBERMAM, 1995), ou aos cinco primeiros anos (IMBERNÓN, 1998)”.
Para Tardif (2012), este período se estende até os sete primeiros anos de carreira.
Neste período de iniciação da docência, o professor se depara com uma nova
realidade, muitas vezes desconhecida ao longo do seu processo de formação.
Um primeiro contato do futuro professor ocorre através da prática de estágio. No
entanto, esta não pode ser considerada ainda como iniciação à docência, pois, tratase de um estudante em formação, um futuro professor. Ainda assim, este momento já
é capaz de dar a este estudante um panorama ainda que superficial do que é o dia-adia da escola. Algumas das relações entre pares, entre professor e aluno já podem
ser elementos que estimulem ou desencantem o futuro professor. O momento de
início da prática docente caracteriza um momento diferente em sua trajetória de vida.
Até então, um estudante, e que agora passa a exercer uma nova atividade, ou seja, é
um professor.
Para muitas pessoas, é um momento que geralmente é carregado de muitas
expectativas, um momento de realização pessoal e também de se colocar em prática
o conhecimento apreendido durante a sua formação profissional. A competência
profissional se reflete no ato de ensinar e envolve outras pessoas que ali devem estar
à disposição para aprender. Trata-se mais do que uma competência técnica, ensinar
é um ato social e também possui dimensão política, é carregado de valores e de
emoções. Surgem aí, muitas dificuldades ao longo deste processo, desde a relação

com o conhecimento, à relação entre pares, as relações entre professor, aluno e
família, as atuais dificuldades na carreira dentre outros fatores. É preciso aprender a
ser professor. Tais dilemas podem levar a um trabalho sem o envolvimento adequado
para uma boa prática. Desta forma, ocorre um elevado nível de afastamentos e muitas
vezes levando a deserção da profissão.
Pensando na complexidade do trabalho docente e nas relações conflituosas que
ocorrem na escola e nos espaços além da escola; bem como nos sujeitos envolvidos
no processo de ensino aprendizagem é que buscamos compreender o processo de
formação do professor. No contexto desta pesquisa entre a formação inicial e a
iniciação a docência é possível pensar em uma mudança de perfil e uma concepção
de formação para o trabalho, introduzidas a partir das mudanças tecnológicas que
ocorrem em nossa sociedade. E neste sentido, como estas mudanças interferem nos
processos formativos. A sociedade tecnicista da segunda metade do século XX dá
lugar a uma nova sociedade constituída pela noção de competências para o trabalho.
Tais mudanças vão exigir uma nova concepção de professor, não mais um
transmissor de conhecimento, mas àquele que capaz de contribuir na formação de um
cidadão crítico. A competência ultrapassa a dimensão do mercado e alcança os
espaços educativos: A competência passa a ser atributo necessário para a sua
inserção profissional. As transformações no mundo atual nos trás um novo aluno e
requer também um novo professor.
Sendo assim, para os docentes, ser professor no século XXI pressupõe o
assumir que o conhecimento e os alunos (as matérias-primas com que
trabalham) se transformam a uma velocidade maior à que estávamos
habituados e que, para se continuar a dar uma resposta adequada ao direito
de aprender dos alunos, teremos de fazer um esforço redobrado para
continuar a aprender. (MARCELO GARCIA, 2009, p.08)

METODOLOGIA
Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, tendo a escola como local de
estudo e seus diferentes espaços tais como a sala de aula, sala de professores e salas
de reuniões, serviço pedagógico para que possamos compreender como as relações
se estabelecem desde a inserção às práticas desenvolvidas para o exercício da
docência.
“Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se
preocupam com o contexto. Entendem que as acções podem ser melhor

compreendidas quando são observadas em seu ambiente habitual de
ocorrência. Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das
instituições a que pertencem” (BOGDAN e RICLKEN, 2009, p. 48).

Nas pesquisas qualitativas, o espaço da experiência é onde ocorrem os
fenômenos. Desta forma, as pesquisas de cunho qualitativas não podem ser
desenvolvidas

em

ambientes

fechados

ou

em

laboratórios

distante

dos

acontecimentos. Os pesquisadores qualitativos recolhem dados e os analisam no
contexto de sua ocorrência para que assim não percam o seu significado.
Este trabalho foi motivado pela situação encontrada na escola na qual sou efetivo
como professor da Educação Básica. No momento encontro-me afastado para realizar
meus estudos no Programa de Pós-Graduação em Educação Doutorado na
Universidade Federal de Santa Maria, RS. No entanto, no início de Dezembro de 2015
até o final de fevereiro de 2016, tive que retomar minhas atividades na escola e
deparei-me com uma situação que me chamou muita atenção: Um grande número de
novos professores na escola. Muitos contratados e outros recém-nomeados.
Conversando com colegas do grupo de pesquisa do programa, resolvemos então
propor “conhecer” estes novos professores.
A proposta de pesquisa é identificar neste grupo de professores, quais se
caracterizavam dentro do que se denomina na pesquisa em educação como
“professores principiantes”, focando nosso estudo em duas questões principais: 1Como o estágio supervisionado contribuiu para o exercício da profissão em um grupo
de professores principiantes. 2- Como esses professores são recebidos em seu novo
espaço de trabalho. Para identificar entre estes professores quais seriam os
professores principiantes recorremos à secretaria da escola; as pastas funcionais dos
servidores nos possibilitaram identificar estes novos professores. Identificamos onze
professores principiantes. Entramos em contato com estes professores por e-mail,
explicitando nossos interesses de pesquisa. A princípio, todos se mostraram
bastantes receptivos ao nosso trabalho. Elaboramos um questionário com o objetivo
de buscar elementos que respondessem as nossas duas questões de pesquisa, um
instrumento simples, mas que requer todos os cuidados necessários na sua
elaboração para que possa atingir nossos objetivos. Zaia Brandão (2002), considera
que a experiência na elaboração de um questionário no início da pesquisa sobre
“Trajetórias escolares de camadas médias, as leituras de Bordieu” e, principalmente

a “Leitura de La Distincion”, com o objetivo de cruzar dados, dos questionários com
entrevistas. A autora nos coloca o quanto foi rica a esta experiência.
“Tomamos ainda a consciência das dificuldades em formular questões
aparentemente muito simples, como, por exemplo, sobre as características
de escolaridade dos pais. Foi nesse momento que a teoria se fez sentir,
concomitantemente em suas limitações e suas possibilidades” (BRANDÃO,
P.35).

NOSSAS CATEGORIAS DE ANÁLISE
A partir das questões respondidas pelos nossos sujeitos de pesquisa,
estabelecemos as seguintes categorias de análise: Formação; Importância do estágio
para o início da docência; Motivação para a escolha profissional; Inserção no serviço
público; Acolhimento e receptividade; por último, desafios para iniciação à docência.
A primeira parte do questionário refere-se à formação acadêmica dos
professores e ao tempo de serviço na docência. Dos sete professores da nossa
amostra, cinco professores são licenciados e dois professores não licenciados. A
média de tempo de serviço destes professores é de três anos e um mês. A idade
destes professores varia entre 24 e 33 anos.
Os sujeitos de nossa pesquisa, professores da educação básica, foram
questionados sobre a contribuição do estágio curricular para a sua formação docente.
Dos sete professores que participaram de nossa amostra apenas cinco responderam
a essa questão. Analisando as respostas desse grupo, percebemos que a maioria dos
professores

(três

professores)

destacaram,

que

o

estágio

teve

grande

importância/relevância na construção de sua vida profissional. Pois durante o estágio,
eles tiveram a oportunidade de vivenciar experiências pedagógicas, conhecer melhor
sua área de atuação e ainda tiveram a chance de aplicar os conhecimentos teóricos
adquiridos ao longo da formação inicial. É possível perceber que o estágio oportuniza
um espaço de aprendizagem profissional, permitindo ao futuro professor conhecer a
realidade escolar, através da observação e do contato com os diferentes sujeitos
envolvidos na dinâmica da escola.
Chamou a atenção ao analisar os retornos referentes à questão perguntada que
um docente alegou não ter realizado a prática do estágio. Investigando a trajetória
profissional deste professor, desvendou-se que este se formou em curso superior na
modalidade bacharelado. Inscreveu-se para concorrer à designação de trabalho como

docente na Secretaria de Educação, e como existe uma carência de professores em
nosso país, este foi contratado e continua no exercício da docência.
Outro professor afirmou que não se preocupou com a experiência da prática
docente no estágio curricular, e consequentemente essa etapa pouco contribuiu para
a sua formação. Apenas queria se “livrar” logo da exigência burocrática dessa etapa
de formação. Essa afirmação nos faz concluir que infelizmente para este professor, o
processo ensino-aprendizagem ocorre por meio de transmissão de informações
(conteúdos), não há necessidade de envolvimento, planejamento das práticas
pedagógicas por parte do docente, em busca de superar desafios e oportunizar aulas
que favoreçam a construção de aprendizagens tanto para o professor como para seus
alunos. Para este profissional qualquer atividade prévia, não passa de burocracia
desnecessária. Dessa forma, consideramos pretensioso um professor afirmar que o
estágio supervisionado nada acrescentou a sua formação, tendo em vista que a
reflexão sobre a prática, por si só, já traz resultados consideráveis a formação
profissional.
No que se refere à formação destes professores, destaca-se o fato de dois
destes professores não terem a formação básica necessária ao exercício da docência.
A LDB 9394/96 no artigo 62 estabelece que “a formação de docentes para atuar na
educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação
plena, em universidades e institutos superiores de educação”. No entanto, a
Resolução da SEE/MG – Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais – Nº 2386
de 28 de dezembro, de 2015 que estabelece as normas para a organização do quadro
de pessoal e designação para exercício da função pública na Educação Básica no ano
de 2016, estabelece no artigo 36, parágrafo único à possibilidade de designação de
candidato não habilitado, se no momento da designação não se apresentar candidato
habilitado. Fato este comum nas resoluções de anos anteriores.
Note-se que, além da Legislação permitir que se contrate professor não
habilitado, estes conseguem permanecer no exercício da docência. Em nosso estudo,
um destes professores não habilitados, possui três anos de docência sendo um ano e
dois meses na escola pesquisada.
Perguntamos aos professores os motivos que os levaram a escolher a profissão.
Elencamos uma série de fatores possíveis: a influência dos pais, o gosto pela

atividade, à estabilidade profissional, a possibilidade de conciliação com outra
atividade, o salário, a facilidade de acesso e outros motivos. O gosto pela atividade foi
o fator que levou a maioria dos professores a escolherem a profissão (cinco
professores), seguido pela facilidade de acesso (três professores). O desejo de ser
professor foi constatado também por Gatti (2010, p.1361) que destaca: No estudo em
que se toma por base o questionário socioeconômico do Exame Nacional de Cursos
(ENADE, 2005), abrangendo 137.001 sujeitos, mostra-se que, quando os alunos das
licenciaturas são indagados sobre a principal razão que os levou a optar pela
licenciatura, 65,1% dos alunos de Pedagogia atribuem a escolha ao fato de querer ser
professor.
A influência dos pais e possibilidade de conciliar com outras profissões foi o fator
que motivou dois professores. Um professor foi motivado pela referência do que este
chamou de “grandes professores”. Assim compartilhamos com Cunha (1989, p. 67)
que “a escolha que o aluno faz do bom professor é permeada por sua prática social,
isto é, o resultado da apropriação que ele faz da prática e dos saberes históricosociais”. A estabilidade profissional e o salário já não justificam a escolha pela
profissão de nenhum deles.
A escolha de qualquer profissão não é fácil, vários fatores estão envolvidos.
Desde questões sociais, culturais, políticas e econômicas. Mas o fato é que escolher
uma profissão requer uma reflexão sobre as relações que se estabelecem a partir de
nossas escolhas, estas por sua vez, relacionam-se ao intimo de cada pessoa, e
também a sua história de vida. Responder que o gosto pela atividade é fator
importante pela escolha da profissão relaciona-se diretamente com fatores de ordem
social, cultural e política. Tal opção relaciona-se também a influência dos pais e
também pode ser pensada a partir de análises das respostas em relação ao
significado do que é ser professor para cada um dos nossos inqueridos. As respostas
estão todas relacionadas à contribuição para o desenvolvimento da sociedade, do ser
humano. É contribuir para a formação intelectual de vários jovens; é transformar vidas.
É ainda, compartilhar o conhecimento e/ou produzir novos conhecimentos.
Quando observamos que a facilidade de acesso é considerada um fator
importante ressalta-se que esta escolha está associada à concorrência pelo acesso
aos cursos universitários e as políticas públicas na tentativa de estimular a formação

de professores, que nem sempre são exitosas. Quando se analisa as condições de
trabalho e o salário dos professores, neste sentido estes fatores tem levado a
desmotivação pela docência.
Para pensarmos um pouco sobre a inserção no serviço público, consideramos a
importância de se conhecer os documentos que regulamentam a profissão docente e
também aqueles que se referem diretamente à escola. Perguntamos aos professores
se conheciam ou não os seguintes documentos: a legislação estadual que
regulamenta o exercício do serviço público em Minas Gerais, o Projeto Político
Pedagógico da escola e o Regimento Escolar. Entre os sete professores inqueridos,
cinco tem conhecimento da legislação estadual. Tal fato se explica, pois todos afirmam
que tomaram conhecimentos destes documentos ao se preparem para o concurso
público. Ressalta-se que a importância do conhecimento muitas vezes está aliada a
esta preparação para o concurso e não sobre a real importância de conhecer as
normativas legais de sua profissão.
No que se refere aos dois documentos que devem fazer parte do conhecimento
não apenas dos professores, mas sim de toda a comunidade escolar notamos que
existe um problema que necessita maior atenção por parte da equipe gestora. Notase que a maior parte dos professores não tem conhecimento do PPP - Projeto Político
da Escola e nem do Regimento Escolar. Estes documentos se complementam e tem
seu amparo legal na LDB 9394/96 e fazem parte de um importante elemento de
democratização e autonomia das escolas. importante que ao ingressarem na escola,
estes professores tomem consciência destes documentos, pois trata-se de uma
possibilidade não apenas de conhecer normas neles estabelecidas, mas de conhecer
a história, a identidade da escola e poder buscar pontos de aproximação e se
identificar com a realidade da escola.
Ao nos referirmos a questões relacionadas ao acolhimento e receptividade
destes professores na escola percebemos o papel importante que a equipe gestora
tem desenvolvido. Propomos aos professores que numa escala de zero a dez,
manifestassem o seu nível de satisfação em relação à forma como foram recebidos
pela direção (considerando respectivamente o diretor e vice-diretor), equipe
pedagógica, professores e outros funcionários. De maneira geral o nível de satisfação
foi considerado muito bom por todos os professores com notas que variavam de oito

a dez. Concordamos neste sentido, com as ideias de Tardif (2012) e Nóvoa (2014)
sobre a importância do trabalho coletivo na construção dos saberes, na possibilidade
contribuírem formação e informação destes novos docentes. Destacamos também
que as respostas vão de acordo com o que afirma Libâneo (2004, p. 101 e 102): “numa
concepção democrática, o processo de tomada de decisão se dá coletivamente e
participativamente”.
Finalmente, solicitamos aos professores que fizessem duas considerações
fundamentais para que um professor principiante pudesse desenvolver bem o seu
trabalho em uma nova escola. Neste sentido buscamos compreender o que estes
professores poderiam considerar como desafios a iniciação docente. Os professores
do nosso estudo apresentaram como principal elemento o apoio da equipe gestora.
Seguido pela necessidade de conhecimento do conteúdo a ser ministrado. Também
foram consideradas a responsabilidade, a disponibilidade para ensinar e aprender.
Segundo Lück (2009, p.23) “em caráter abrangente, a gestão escolar engloba,
de forma associada, o trabalho da direção escolar, da supervisão ou coordenação
pedagógica, da orientação educacional e da secretaria da escola, considerados
participantes da equipe gestora da escola”. O papel da equipe se torna um elemento
de apoio fundamental para estes professores. A necessidade de conhecimento do
conteúdo a ser ministrado é uma preocupação dos docentes. No entanto, é preciso
pensar estes saberes numa dimensão mais ampla, pois os saberes necessários à
constituição do trabalho docente são constituídos e construídos de elementos diversos
e ao longo não apenas da sua formação profissional, mas de um saber social
(TARDIF, 2012) e que este se relaciona diretamente com uma formação que deve ser
compreendida como um processo contínuo.
CONCLUSÕES
O desenvolvimento desta pesquisa teve como objetivo trazer à tona a
importância do estágio supervisionado para professores principiantes e também,
analisar como se dá o momento de chegada destes professores na escola, ou seja,
em seu novo ambiente de trabalho. Buscamos assim considerar dois elementos
fundamentais a este processo de inserção do estudante que se transforma em
professor ao terminar seu curso de licenciatura.

Neste sentido percebemos que, nem todos os professores do nosso estudo são
professores licenciados, no entanto a legislação estadual possibilita o exercício da
docência por professores não habilitados e estes conseguem se manter na docência.
Tal fato se relaciona a carência de professores não apenas no estado, mas o déficit
de professores que existem em nosso país.

Consideramos que estágio

supervisionado supera o simples cumprimento de exigências acadêmicas. É uma
oportunidade de crescimento pessoal e profissional, tornando-se também um
importante instrumento de integração entre universidade, escola e comunidade. Por
meio dele, vivencia-se a experiência da docência, reflete-se sobre as práticas,
embasando-se nos conhecimentos teóricos construídos ao longo da caminhada de
graduação. Mas, dependendo da maneira como ele é realizado nas escolas, e do
grau de envolvimento das pessoas ali presentes, ele tanto pode ser um espaço de
construção de novos significados para a vida profissional docente quanto de
reprodução de modelos preestabelecidos.
No que se refere às dificuldades encontradas pelo professor no início da
docência podemos concluir que estes contam com o apoio da equipe gestora para
enfrentar seus desafios cotidianos. Neste sentido, corrobora com a concepção destes
professores o papel de equipe gestora segundo Lück (2009, p.22) Quando considera
que a gestão escolar é constituída de uma equipe de profissionais responsáveis pela
organização e orientação administrativa e pedagógica da escola, da qual resulta a
formação da cultura e ambiente escolar, que devem ser mobilizadores e estimuladores
de todo o processo de ensino e aprendizagem.
Pode-se notar, que existe uma grande preocupação com a responsabilidade que
estes professores têm no exercício da docência, apoiamos tal fato em suas respostas
relativas à importância de ser professor, a relação que estes estabelecem com equipe
gestora e também com seus pares. No entanto, podemos perceber a necessidade de
um trabalho efetivo trabalho da equipe gestora no que se refere a “colocar nas mãos”
dos professores e promover momentos de estudos relativos ao conhecimento do
Projeto Político Pedagógico da Escola e do Regimento Escolar.
Por meio desta pesquisa, podemos concluir que a escola caminha na direção
correta, no sentido de acolhimento e receptividade aos professores iniciantes, ao
papel exercido pela equipe gestora, no sentido de uma gestão democrática e

participativa. Acreditamos que abre aqui, possibilidades de pesquisa juntamente com
a escola no sentido de aprendermos, apoiar e colaborar com a escola no objetivo de
aprimorar dar sustentação às praticas já existentes no trabalho desenvolvido pela
escola.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta o pensamento de Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), no âmbito
da cultura e teoria do conhecimento, relacionando com as suas contribuições para a Formação de
Professores e a educação contemporânea. Para isso serão utilizadas referências bibliográficas do
filósofo, juntamente com reflexões apresentadas em suas publicações mais conhecidas.
Palavras-chave: Nietzsche. Formação de Professores. Educação.

INTRODUÇÃO
Propõe-se, de um lado, o estudo dos aspectos e percepções de Nietzsche
enquanto crítica à cultura ocidental e vertente filosófica. De outro lado, a presente
proposta problematiza suas colocações recorrentes nas situações de educação não
escolarizadas, ou seja, busca promover o pensamento não o limitando somente aos
muros da instituição escolar. É nesse sentido que se pode falar de uma perspectiva
Nietzschiana como campo de investigação educativa em que se inscreve a presente
proposta.
Segundo Corrêa (2000, p. 73-74) concebe-se educação e escolarização de
diferentes modos,
O primeiro vem como uma das características importantes que distinguem o
gênero humano a partir da faculdade da memória a partir da faculdade da
memória e da sua capacidade de construir ferramentas aliadas à vida em
sociedade, na conseqüente mão destes aspectos na construção da cultura.
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Deste modo ser humano em sociedade implica estar envolvido por situações
de educação, seja de um indivíduo com outro; do meio social para com o
indivíduo e vice-versa; e ainda, do indivíduo e ele mesmo com tudo que o
cerca: a auto-educação – ou a leitura que o indivíduo faz do mundo a partir
de suas expectativas e capacidades. [...] A escolarização, por sua vez, é
também educação só que vinculada a objetivos institucionalizados. Almejase com ela um tipo de homem e um tipo de sociedade. A escola funciona
dentro desses objetivos como máquina, aparelho ou dispositivo que pode ser
acionado pelo centro de decisões de qualquer poder (religioso e/ou político
e/ou econômico) que esteja em vigência, onde se processa a fabricação
desses indivíduos “ideais” e, na lógica desses poderes, consequentemente,
da sociedade.

Perceber a educação para além da escolarização, através de um movimento do
pensar é a estratégia do presente artigo. Por meio das concepções de potência de
Nietzsche em suas obras A Gaia Ciência e Assim falou Zaratustra, desafia-se refletir
sobre a cultura escolarizada instaurada nos bancos escolares e na Formação de
Professores.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O filósofo Friedrich Wilhelm Nietzsche veio ao mundo em Röcken (Alemanha) no
ano de 1844. Nasceu em família luterana e foi incentivado desde a tenra idade para
atividades de cunho religioso, a vocação de pastor. Aos quatorze anos de idade
recebeu uma bolsa de estudos com intuito de preparar-se para o clero destacando-se
em estudos religiosos, estudos clássicos e literatura alemã. Por sua vez, a partir dessa
vivência iniciou seus questionamentos em torno dos ensinamentos cristãos.
Durante seus estudos na Universidade de Leipzig a leitura do livro “O Mundo
como Vontade e Representação" de Arthur Schopenhauer, veio a constituir suas
premissas de vocação filosófica, inspirando-se também na obra musical de Richard
Wagner. Iniciou sua carreira como filósofo clássico antes de se voltar para a filosofia.
Aos vinte e quatro anos foi nomeado para a cadeira de Filosofia Clássica na
Universidade de Basileia, sendo a pessoa mais jovem a alcançar esta posição.
No ano de 1870, comprometeu-se como médico voluntário na Guerra francoprussiana e, essa vivência da violência e o sofrimento chocaram-no profundamente.
Em 1879, seu estado de saúde obrigou-o a deixar o posto de professor. Começou,
então, uma vida errante em busca de um clima favorável tanto para sua saúde como
para seu pensamento.

Em 1889, aos quarenta e quatro anos de idade, sofreu um colapso perdendo
suas faculdades mentais. No início desta fase Nietzsche encarnou alternativamente
as figuras de Dionísio e Cristo, expressas em bizarras cartas, afundando, depois, em
um silêncio quase completo até a sua morte. Testemunhou o açoitamento de um
cavalo no outro extremo da Piazza Carlo Alberto, correu em direção ao cavalo, jogou
os braços ao redor de seu pescoço para protegê-lo e, em seguida, caiu no chão.
Embora, a maioria dos comentaristas, considere seu colapso como alheio à sua
filosofia, Georges Bataille chegou a insinuar que sua filosofia pudesse tê-lo
enlouquecido ("'Homem encarnado' também deve enlouquecer"). Viveu seus últimos
anos sob cuidados de sua irmã, até 1900.
As obras de Nietzsche são muito distintas quando comparadas a de outros
filósofos renomados. Do ponto de vista formal, suas publicações são diversificadas,
refletindo seus pensamentos acerca dos mais diversos temas, sem, no entanto, forçar
definições ou a criação de conceitos, pois acreditava que o que vem à consciência é
uma espécie de subproduto, pequeno e insignificante, de toda a psique. O que vem à
cabeça seria uma espécie de holofote originado da vontade de potência, da energia
vital, a essência. O que passa pela cabeça é parte do que sentimos, ou seja,
oscilações de potência. Não é um “eu” consciente que controla o farol, o eu consciente
é o resultado da iluminação do farol, que é inconsciente. Não é você que controla o
que passa pela sua cabeça.
A vontade, segundo ele, é cega e insaciável. Para além dos nossos sentidos,
não está fora do mundo, ela se dá na relação, ou seja, é múltipla e se mostra como
efetivação real. Não sendo possível um equilíbrio, apenas uma tensão que se prova
pelo movimento constante. Para Nietzsche a vontade de potência é “a última instância
à qual podemos voltar...”. Não se refere a uma essência transcendental, mas a uma
transgressão dos fins.
Sua filosofia é baseada em paixões, afetos e desejos, contemplando o
individualismo e os instintos. Não se trata de uma atitude teórica mas de uma filosofia
prática enraizada na vida, na liberação da moral e de tudo aquilo que nos prende a
ideologias e religiões. A potência é a força de todo ser.
Nietzsche foi um dos principais críticos do Racionalismo encontrando na tragédia
grega sua inspiração maior. Rompe com a visão de Sócrates (470-399 a. C.), Platão

(428-347 a. C.) e, Aristóteles (384-322 a. C.), os quais desfazem com a visão mítica
da realidade impondo o racionalismo como ponto culminante no Iluminismo do séc.
XVIII.
Dois dos principais representantes do racionalismo no ocidente são Descartes
(1596-1650) e Kant (1724-1804), para eles, as ações humanas devem ser orientadas
pelo uso da razão. Com relação à tradição filosófica ocidental, Nietzsche representa
um contraponto, uma ruptura com relação ao pensamento extremamente racionalista.
Para Nietzsche era justamente na tragédia grega que se encontravam as raízes
da verdadeira condição do espírito humano, para isso ele se apoia e faz uma
contraposição entre o Espírito Apolíneo1 (pensamento de Apolo) e o Espírito
Dionisíaco2 (pensamento de Dionísio), a partir da invasão do racionalismo. Trata da
Grécia antes da separação entre trabalho manual e intelectual, entre o cidadão e o
político, entre o poeta e o filósofo.
O pensamento ocidental foi extremamente pautado no Espírito Apolíneo, tendo
na razão a principal dimensão da existência humana. Nietzsche observa nesse
pensamento instituído o grande equívoco da cultura ocidental, pois comprometeu
tanto a moral, a ciência, a filosofia, a arte, como a própria maneira do existir humano
na cultura ocidental. É nessa orientação que sua proposta de revolução cultural se
materializa, retomando os rumos da existência humana.
Nietzsche desse modo identifica na racionalidade, a decadência dos instintos.
Apresenta a razão como base do mundo ocidental, em que a ética orienta os homens
através dos tempos, instituindo a repressão em nome da consciência moral. Ele
propõe “quebrar a marteladas” todos os ícones objetivando emergir a vontade de
potência. Sua filosofia afirma que é necessário ao homem moderno “se reapropriar”
da vontade de potência para poder voltar a criar valores.
Conforme Martins e Pereira (2014, p. 230), o esforço nietzschiano é justamente
de um distanciamento de tal ordem moral e ilusória, a ponto de escrever “assim como
é uma ilusão que seja culpa tudo o que é sentido como tal”. O exercício crítico do
homem do conhecimento, pois consiste em esvaziar tais pretensos “sentimentos
1

Espírito Apolíneo é o espírito da racionalidade, do pensamento lógico que segundo Nietzsche é um
pensamento muito matemático e pouco impregnado pelas forças vitais.
2 Espírito Dionisíaco trata-se da sensibilidade humana, ou seja, daquelas forças mais profundas do
nosso espírito, do nosso ser. Os quais alimentam a nossa existência com força de potência, como
Vontade de Potência.

superiores” para, gradativamente, compreender-se como um experimento para si
mesmo, experimento que se situa numa dimensão genuinamente estética.
Do mesmo modo os autores ainda enfatizam (2014, p. 231) que, “sem as
categorias morais de culpa, pecado, má consciência, castigo etc., abre-se ao homem
novamente espaço para experimentação consigo mesmo, que, neste caso, não sendo
mais moralizante, passa a ser um experimento estético.” E esse é um ponto
igualmente importante: para além do horizonte moralizante de compreensão da
existência, Nietzsche insiste em situar a autoformação a partir de uma consideração
estética, uma vez que seu esforço crítico é precisamente abalar os erros da razão,
num distanciamento crítico da ilusão da ordem moral. Nesse sentido, passa a se
considerar novas possibilidades, um novo mundo, tornando-se construtor de si
mesmo, que é perceptível em sua segunda fase de produção – Aurora e A gaia
ciência.
METODOLOGIA
Para realização do presente artigo, realizou-se uma análise das publicações
mais conhecidas de Nietzsche como por exemplo - A Gaia Ciência e Assim falou
Zaratustra, de modo a conceber suas contribuições para pensar a educação para além
dos bancos escolares.
A educação, com base no Sistema institucionalizado de escolarização, tende a
padronizar os indivíduos ao invés de abrir espaço para que se destaquem a partir da
sua vontade de potência. Conforme afirma Corrêa (2000, p. 51) a escola é,
aquela que abandonamos os poemas, os livros de aventuras, os textos de
história, as contas de juro e porcentagem e passamos a marcar,
confortavelmente, com um xis a resposta certa, a preencher lacunas, a
relacionar a primeira coluna com a segunda, a colocar vê ou éfe, a resolver
expressões algébricas... Exercício. O corpo adequando-se à cadeira, horas a
fio, a mente atenta, receptora, tornando-se apta a resolver problemas.

Corrêa (2006) em sua obra “Educação Comunicação Anarquia: procedências da
sociedade de controle no Brasil” problematiza a escolarização como um direito
obrigatório. Segundo ele “na atualidade, a escolarização nacional já se encontra
naturalizada como um bem e um direito, e se volta para a disseminação contínua de
programas educativos” (CORRÊA, 2006, p. 9). Ainda para o autor, “pode-se dizer que

quando oferecemos uma criança à escolarização, estamos submetendo-a a uma
exigência do nosso tempo” (CORRÊA, 2006, p. 13).
Nas escolas acontece o mais extenso exercício compulsório de imobilização
do corpo em situações de comunicação. Nestas situações ocorre o primado
da informação. Se a informação transita, o mesmo não se pode dizer dos que
estão se comunicando. É aí que se pode perceber que o exercício da
aprendizagem em situações de comunicação implica exercício de
imobilização. Uma espécie de atletismo, de preparação cuidadosa, para fazer
parar o corpo e o pensamento. (CORRÊA, 2006, p. 14-15)

O direito “obrigatório” da escolarização dissocia o pensamento de ação, imobiliza
o corpo como condição de aprendizagem, pois “sem escolarização não teríamos
sequer um corpo que suportasse as exigências físicas e sensíveis das situações de
comunicação. Juntamente com esta centralização progressiva do Estado, vai surgindo
uma demanda popular por escolas públicas” (CORRÊA, 2006, p. 15).
Nietzsche questiona a democracia, a expansão de tendências educacionais e a
ciência, fazendo referência a três tipos de egoísmos a que a educação tem conduzido:
a)

Egoísmo dos comerciantes: Preside todo relacionamento comercial,

onde se visa o lucro e o ganho.
b)

Egoísmo do Estado: Espírito público que busca incluir uma igualdade

de fracos, pessoas menores, dominados pelas determinações dos partidos, governos,
burocracia.
c)

Egoísmo da Ciência: Considera sinônimo do único conhecimento

válido, vendo a cultura apenas como resultado do processo científico. Desconhecendo
os valores da existência humana, ligados a Vontade de Potência, ao poder de
dinamismo que foi sufocado pela tradição cultural racionalista do ocidente.
Suas publicações propunham o exercício da autonomia assim como o
Iluminismo, porém eram visões muito diferentes. Para os iluministas, como Kant, a
autonomia se caracterizava exclusivamente pelo aprimoramento da razão,
“iluminando as trevas da ignorância” e tornando o homem livre e feliz, sendo
dispensáveis todas as demais forças presentes no mesmo. Por sua vez, Nietzsche
acreditava que a autonomia não se dava apenas pela razão, ao contrário, a verdadeira
emancipação deriva do crescimento da liberdade, da vontade de potência na qual se
baseia em todos os dinamismos emocionais, afetivos e instintivos. Muitas destas

orientações fazem parte do pensamento contemporâneo que descobre novas
inteligências e valoriza diferentes formas de sensibilidade.
A perspectiva educacional que se depreende das obras está fortemente
inspirada em Shopenhauer, que exerceu um grande papel em sua formação filosófica.
Para Nietzsche não se trataria do professor pautado no preparo técnico cientifico, na
linha da tradição iluminista e nem mesmo ver a escola como estrutura
burocrático/administrativa de Estado. O professor para ele é o mestre. Seu modelo de
educação está um ambiente “convivial”, com anseio de fecundar a vida, ao invés de
administrá-la.
Por meio de suas reflexões sempre utilizou de sua vontade de potência para ser
o que se era na essência, sendo fiel a seus sentimentos e, mesmo sendo considerado
louco, transpondo suas percepções. Não organiza suas ideias em capítulos, joga seus
aforismos na seqüência que vem em seu pensar, isso porque o que ele escreve não
tem pretensão de ser verdade absoluta.
O filósofo e a sua crítica a cultura ocidental atacou ferozmente todas as correntes
em vigor na época, tais como o racionalismo, iluminismo, liberalismo, comunismo,
socialismo, nazismo, e especificamente, o cristianismo e expõe sua aversão às
religiões em sua obra “O Anticristo de 1888”. Nietzsche acreditava que todas essas
correntes, em sua essência, desejavam escravizar o homem padronizando segundo
seus interesses, para ele toda forma de dominar as massas deve ser repudiada.
O autor, inclusive, em sua obra A Gaia Ciência questiona a origem do
conhecimento racional e afirma que:
O intelecto, através de descomunais lances de tempo, não engendrou nada
além de erros; alguns deles resultaram úteis e conservadores da espécie (...)
a força do conhecimento não está em seu grau de verdade, mas em sua
idade, sua incorporação, seu caráter de condição de vida. (NIETZSCHE,
1983, P.200)

Nietzsche entendia o papel de “qualquer professor como um mal necessário, a
exemplo do comerciante, como um mal que é preciso tornar o menor possível [...] uma
razão capital da nossa miséria intelectual na quantidade excessiva de professores: ela
é a causa de que se aprenda tão pouco e tão mal” (NIETZSCHE, 2012, p. 197). Nesse
sentido Nietzsche entendia a necessidade de diminuir a presença do professor e de
seu a medida que o aluno fosse adquirindo possibilidades de se autoeducar. da

mesma forma, o autor via a educação escolar como via as demais instituições sociais,
ou seja, eram formadoras de dominados. Entretanto reconhecia a necessidade da
existência da figura do professor para a formação dos indivíduos, tendo a educação
como um ambiente convivial, com propósito de fecundar a vida e, compartilhar
saberes.
No entanto esse professor, na concepção de Nietzsche não poderia jamais
contentar-se com uma formação rasa, visto que para bem ensinar deveria ele ter os
mais altos graus de qualificação, assim para ele “é preciso, ao propagar unicamente
os meios de se instruir, elevar o professor ao mais alto grau de qualificação, suprimilo
em suas formas medíocres. Substituir a escola pelas associações de amigos ávidos
de saber” (NIETZSCHE, 2012, p. 198).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O papel e a função da educação na concepção de Nietzsche era o de “promover
o Homem superior que não se deixa guiar como ovelhas”. Essa afirmação defende
uma educação em que os indivíduos possam desenvolver-se com liberdade, pois para
ele ser autônomo é possível pelo crescimento da liberdade.
Nietzsche, em sua obra Aurora, defende uma nova educação do gênero humano,
em que se deve
afastar do mundo o conceito de castigo, que se alastrou sufocando o mundo
inteiro! Não há pior erva daninha! Não somente o colocaram nas
consequências de nossas maneiras de agir – e como já é apavorante e
contrário à razão entender causa e efeito como causa e castigo! – mas foram
mais longe (...) a ponto de mandar sentir a própria existência como castigo.
(NIETZSCHE, 1983, P.161)

O filósofo nos faz pensar nos processos de escolarização atuais, em sua obra
defende uma educação “libertadora”, mas com liberdade, na qual o homem que
possuir um “espírito elevado” pode tornar-se livre conforme suas potências interiores,
livre inclusive do Estado, enquanto outros podem não alcançar a mesma liberdade,
desenvolvendo-se menos.
Nietzsche não defendia uma educação igualitária para todos, pois acreditava que
os homens eram, por natureza, diferentes, e, portanto teriam ocupações distintas, os
de “espírito mais dotados teriam ocupações mais elevadas”, (NIETZSCHE, 1983,
P.176), diferente dos de “cabeça pequena”. No entanto, não pensa educação

igualitária num contexto de padronização, mas aquela a qual os indivíduos se
destaquem a partir de suas vontades. Vontades essas que o educador ajudaria a
descobrir, possibilitando ele mesmo (o educador) aprender. Sua implicância com a
democracia, pedagogia e a própria ciência era devido a esse espirito de padronização.
Suas reflexões de outrora são muito pertinentes para pensar a educação
institucionalizada hoje e os cursos de Formação. Será que estes processos
institucionais contemporâneos como a Formação de Professores não estariam
reproduzindo, no fundo, uma escolarização? Ou seja, uma educação que padroniza e
que tem como meta a reprodução de conteúdos? Esses processos não estariam
dificultando a aprendizagem a partir do pensamento de Nietzsche em relação a
liberdade e o conhecer com vontade? Priorizando apenas a relação dialógica de
ensino-aprendizagem, suas normativas, avaliações, critérios e métodos cartesianos.
A educação em toda a amplitude compreendida por Nietzsche perpassa pela vivência
estética no e com o mundo, através das sensações, sentimentos, paixões e, não
apenas nas classes e carteiras da escola e dos cursos de formação, através das
didáticas e metodologias de ensino.
É nessa complexidade que se constata a contribuição do filósofo Nietzsche para
o campo educacional. Em detrimento da escolarização recheada de fórmulas,
métodos, conceitos e, tecnicismos, o mover do pensamento com vontade, é uma das
suas contribuições mais significantes para se conceber a educação como um todo,
principalmente quando se refere à Formação de professores. Pensar Nietzsche a
partir de um pensamento implicado na Formação de Professores é possível se essa
formação possibilitar os educadores a conhecerem a si mesmos. Não basta uma
formação que carregue consigo a cultura de vida e profissional de cada um, mas
quando voltada para o aluno não cair em obrigações curriculares e nem se deter em
hierarquias. Simplesmente o educador seria alguém que compartilharia suas
experiências ao mesmo tempo em que se permitiria aprender com o aluno.
Uma Formação de Professores como expansão, como desdobramentos, não
como ajuste ou adequação. É nesta configuração que o pensamento do filósofo
poderia potencializar a Formação de Professores. Estaria para além de normas
institucionais, mas poderia se vincular a ela para problematizar e expandir os

indivíduos a partir de suas potências que, pela escolarização atual, estão presas em
cada um.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo conhecer os discursos de professoras de uma escola municipal de
Santa Maria sobre a escolha da profissão e analisar em que medida o contexto capitalista impacta
nesse discurso. Além disso, procura-se destacar que o motivo da escolha pela profissão de professor,
analisado neste trabalho, não se sustenta e não promove satisfação profissional/pessoal, numa
sociedade que se baseia nos interesses do capital. Nesse trabalho, se delimitará à discussão do
seguinte discurso a respeito da escolha da profissão de professora: desejo dos pais de que a filha se
tornasse professora. Refletindo sobre o contexto social que os sujeitos da pesquisa vivenciavam na
época da escolha de sua profissão, buscou-se entender: como aconteceu a escolha pela profissão de
professor e em que medida o contexto neoliberal e a lógica capitalista que imperam na atualidade
impactam no discurso das professoras? O discurso analisado no presente estudo está relacionado com
o desejo dos pais que a filha se tornasse professora. Pode-se considerar que esse desejo está
relacionado ao fato de que o trabalho do professor era, especialmente, até o final do século XX,
valorizado e reconhecido pela sociedade. As moças que seguiam esta profissão eram consideradas as
ideais para se casarem com os moços das classes sociais mais elevadas. Eram consideradas
educadas, recatadas e cultas. Por isso, havia interesse dos pais em que, especialmente, as filhas
fossem professoras e realizassem “bons” casamentos. No entanto, atualmente, esse quadro tem se
alterado de maneira drástica. A profissão de professor tem perdido a valorização e o reconhecimento
social, pois se passou a culpabilizar os professores pelo fracasso da educação brasileira. Por isso,
entende-se que nos processos de formação, torna-se fundamental, analisar criticamente o trabalho
docente, no sentido de entender este trabalho como um trabalho a serviço da emancipação humana,
do desenvolvimento das capacidades humanas, da crítica da realidade, da produção do conhecimento
para transformação da vida social.
Palavras-chave: Trabalho do professor. Escolha pela profissão. Sociedade Capitalista. Formação de
professores.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo conhecer os discursos de professoras de uma
escola municipal de Santa Maria sobre a escolha da profissão e analisar em que
medida o contexto capitalista impacta nesse discurso. Além disso, procura-se
destacar que o motivo da escolha pela profissão de professor, analisado neste
trabalho, não se sustenta e não promove satisfação profissional/pessoal, numa
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sociedade que se baseia nos interesses do capital. Por fim, propõe-se que a
processos de formação de professores estabeleça tempos e espaços de discussão,
no sentido de desconstruir representações ingênuas e acríticas em relação ao
trabalho do professor, repensando as características que a sociedade neoliberal
impõe para a escola e que afeta diretamente o trabalho dos professores,
desmotivando-os.
Neste trabalho serão elaboradas reflexões a respeito de um dos assuntos
discutidos com as professoras: a escolha da profissão. Buscar-se-á discutir sobre a
seguinte questão de pesquisa: Por que se escolheu esta profissão? Nesse trabalho,
se delimitará à discussão do seguinte discurso a respeito da escolha da profissão de
professora: desejo dos pais de que a filha se tornasse professora. Destaca-se que os
sujeitos da pesquisa eram todos do sexo feminino, professoras em turmas do ensino
fundamental da rede municipal. Essa característica do grupo revela relações de
gênero, muitas vezes também desconsideradas, mas que operam na organização dos
discursos, pois as interlocutoras falam do lugar de mães, esposas, mulheres, irmãs,
filhas, entre outras posições sociais assumidas.
Refletindo sobre o contexto social que os sujeitos da pesquisa vivenciavam na
época da escolha de sua profissão, buscou-se entender: como aconteceu a escolha
pela profissão de professor e em que medida o contexto neoliberal e a lógica
capitalista que imperam na atualidade impactam no discurso das professoras?
A fim de responder a esta problematização, se discutirá a respeito do trabalho,
de maneira geral, e do trabalho pedagógico, de maneira particular. Essas discussões
levarão em consideração as obras marxistas e marxianas, que concebem o trabalho
como uma forma específica de práxis, pois através dele o ser humano transforma a
natureza e, ao mesmo tempo, produz e transforma a si mesmo. Por isso, a sua
concepção de trabalho vai além de uma atividade produtiva, meramente econômica,
como entende a classe burguesa. Nesse sentido, o trabalho produz objetos, mas
também produz relações humanas, sociais.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A sociedade capitalista exige que os trabalhadores sejam autônomos,
dinâmicos, qualificados, capazes de “aprender a aprender” e que atendam as

demandas do capital. Diante desse contexto, as políticas públicas, de maneira geral,
e as políticas públicas educacionais, de maneira particular, orientam no sentido de a
educação e os professores estarem voltados à formação desse profissional exigido
pelo neoliberalismo. A própria formação de professores, em muitas situações, busca
atender a essa demanda, formando o professor, a partir da noção de competências e
habilidades exigidas pela sociedade orientada pelo capital.
Vive-se em tempos em que o trabalho vai tendo novas morfologias (ANTUNES,
2005). Nesse processo, o trabalho por tempo indeterminado está dando lugar para
terceirizados, subcontratados, trabalhos temporários que contribuem para a
informalização do trabalho. Também se percebe cada vez mais uma grande parcela
da população que não consegue nem vender sua força de trabalho, por diversos
motivos, entre eles, a internacionalização do capital (ANTUNES, 2005). Antunes ainda
afirma que
estamos vivenciando a plenitude da sociedade involucral, geradora do
descartável e do supérfluo. Nesta era da sociedade do entertainment, do qual
o shopping Center, esse verdadeiro templo de consumo do capital, faz aflorar
com toda a evidência o sentido de desperdício e de superfluidade que
caracteriza a lógica societal contemporânea, o que as classes médias altas e
especialmente as classes proprietárias têm em abundância, de modo
compulsivo, a maioria dos que vivem do seu trabalho (ou que dele são
também excluídos) não podem nem sequer ter acesso visual. Nem mesmo
no universo do imaginário (ANTUNES, 2005, p. 41).

O trabalhador, muitas vezes, é levado a considerar-se culpado pelo fracasso do
local onde trabalha ou mesmo por não conseguir vender sua força de trabalho. Todas
essas características precisam ser levadas em conta quando se discute respeito do
trabalho e, em conseqüência, do trabalho do professor, pois é nessa realidade que as
escolas estão inseridas.
Em meio a tudo isso, sabe-se que “o trabalho mostra-se, então, como momento
fundante de realização do ser social, condição para sua existência; é, por isso, ponto
de partida para a humanização do ser social” (ANTUNES, 2005, p. 68). Em uma
sociedade capitalista, em que a força de trabalho é utilizada para produzir outras
mercadorias, “[...] um desafio crucial é dar sentido ao trabalho, tornando também a
vida fora dele dotada de sentido” (ANTUNES, 2005, p. 12).
Assim, defende-se que, especialmente nos processos de formação de
professores, é fundamental destinar tempos e espaços para a discussão a respeito do

contexto histórico-social, que determina o trabalho, de maneira geral, e o trabalho do
professor, de maneira particular. Entende-se que, desse modo, será possível resgatar
o sentido do trabalho como princípio humano e humanizador.
A ESCOLHA PROFISSIONAL E O TRABALHO PEDAGÓGICO: UMA ANÁLISE
DAS CONTRADIÇÕES
O discurso referente à escolha profissional, analisado no presente estudo, está
relacionado com o desejo dos pais que a filha se tornasse professora. Pode-se
considerar que esse desejo está relacionado ao fato de que o trabalho do professor
era, especialmente, até o final do século XX, valorizado e reconhecido pela sociedade.
As moças que seguiam esta profissão eram consideradas as ideais para se casarem
com os moços das classes sociais mais elevadas. Eram consideradas educadas,
recatadas e cultas. Por isso, havia interesse dos pais em que, especialmente, as filhas
fossem professoras e realizassem “bons” casamentos. No entanto, atualmente, esse
quadro tem se alterado de maneira drástica. A profissão de professor tem perdido a
valorização e o reconhecimento social, pois passou-se a culpabilizar os professores
pelo fracasso da educação brasileira.
Sob o argumento de melhorar os índices de avaliação, as políticas públicas
orientam no sentido de que os professores assumam novas funções e desenvolvam
um trabalho produtivo sem que, no entanto, lhes sejam disponibilizadas condições
necessárias para tal. Com pouco tempo e cada vez mais atribuições, estes
profissionais se vêm sem alternativa a não ser se adaptar as novas exigências sociais,
provocando a intensificação de seu trabalho. Esse processo de intensificação pode
ser entendido como
[...] um processo em que docentes têm que responder a pressões cada vez
mais fortes e consentir com inovações crescentes sob condições de trabalho
que, na melhor das hipóteses, se mantêm as mesmas e que, na pior situação
– mais comum entre nós, vão se precarizando cruelmente (HYPÓLITO, 2008,
p. 06).

Esse processo de intensificação do trabalho do professor impactou suas
relações sociais. O trabalho que historicamente era valorizado e reconhecido
socialmente passou, agora, a sofrer grande desvalorização por parte da sociedade e
do estado.

A respeito da desvalorização uma das interlocutoras afirma que “hoje a
desvalorização interfere no meu trabalho. Os alunos não valorizam o que eu faço”
(PROFESSORA 11). A partir desse discurso, pode-se afirmar que a desvalorização
não se dá apenas no que se refere às questões financeiras. A desvalorização ocorre
também no âmbito das relações sociais. O professor não é considerado detentor de
saber, pois a ele é atribuído o fracasso dos alunos nas avaliações institucionais e,
consequentemente, o fracasso do sistema educacional.
Diante desse contexto, o professor deixa de ser “bom” quando não atende aos
interesses do capital e não prepara seus alunos para as avaliações e exames de
ingressos em cursos universitários. Assim, a concepção de professor, de “bom”
professor, de professor ideal, de mau professor está relacionada a sua capacidade de
reproduzir a ordem social vigente e de atender aos interesses do capital. A
preocupação em atender a esses interesses e preparar seus alunos para atingirem as
notas nas avaliações institucionais orienta não só o seu processo de educação, mas
seu trabalho cotidiano na escola.
No entanto, faz-se necessário ressaltar que a categoria “bom professor” revela
uma caracterização em acordo com um grupo social, suas características, os valores
educacionais que demanda e as qualidades do profissional imaginado pelo grupo.
Portanto, podem-se criar parâmetros orientadores do trabalho dos professores, no
entanto, não devem ser considerados como receitas de um vir-a-ser para o
profissional que, se sabe, constitui-se no cotidiano da escola, em momentos de
alcance de seus objetivos ou não, mas sempre se submetendo a contínuas reflexões.
Assim, parte-se da idéia que, um professor, para produzir aula, na perspectiva da
produção de conhecimentos por sujeitos que interagem, pode ser capaz de, a partir
de uma contínua reflexão, tornar sua profissão um produto de seu próprio processo
de maturação.
Na pesquisa realizada com as professoras, é possível perceber sua frustração
devido à desvalorização de seu trabalho. Lüdke e Boing (2004, p. 1174) destacam que
“[...] ao mesmo tempo em que se evidencia a importância do saber docente na
sociedade da informação, percebe-se que a profissão de professor não mantém o
mesmo prestígio social [...]”. Atualmente, evidencia-se o direcionamento de novas
funções aos professores e a desvalorização de sua profissão, exigências de um

contexto social cada vez mais a serviço do capital, em que a produção do
conhecimento está diretamente ligada a educação das novas gerações de acordo com
as demandas do “mercado”.
Diante dessa situação, concretiza-se o discurso ideológico neoliberal que
defende que os professores precisam se preparar para uma sociedade em condições
diversas, tanto cultural como socialmente, pois esta diversidade será imposta a eles
na sala de aula. Desta forma, esse discurso insiste em demonstrar que os professores
necessitam desenvolver habilidades e competências para solucionar os problemas do
cotidiano da sala de aula, da escola e, muitas vezes, da família dos estudantes, além
de atender às questões burocráticas que recai sobre eles e a instituição escolar.
Diante dessas exigências, tornam-se meros executores de decisões, perdendo
completamente sua identidade e o propósito de seu trabalho.
A atomização do professor, diante da organização do seu processo de
trabalho, tende a fazer com que o professor também perca a visão de
conjunto, de sociedade. Acaba sendo rejeitado pela própria sociedade. Ele é
um pouco professor, um pouco médico, um pouco psicólogo, um pouco
nutricionista, um pouco político, mas ao mesmo tempo não é nada de cada
uma dessas profissões. Ele se encontra desafinado em relação ao conjunto
da sociedade, não responde mais a uma necessidade e, portanto, é
descartado, desvalorizado (WENZEL, 1994, p. 44).

Nessa perspectiva, os professores convivem com a centralização da gestão
escolar, que fala em financiamento per capita, em exames nacionais de avaliação
(SAEB, ENEM, ENC), em participação da comunidade escolar. E, segundo Oliveira,
isso tudo
repercute diretamente na composição, estrutura e gestão das redes públicas
de ensino. Trazem medidas que alteram a configuração das redes nos seus
aspectos físicos e organizacionais e que têm se assentado nos conceitos de
produtividade, eficácia, excelência e eficiência, importando, mais uma vez,
das teorias administrativas as orientações para o campo pedagógico
(OLIVEIRA, 2004, p. 1130).

Certamente, esta centralidade nos exames nacionais e importação do mercado
global dos conceitos de “eficácia, excelência, eficiência” (OLIVEIRA, 2004) exige que
os professores estejam submetidos às exigências do mercado e às avaliações de seu
desempenho. Muitas vezes, isso tudo deve acontecer sem maiores investimentos por
parte do Estado, gerando, assim, uma intensificação do trabalho pedagógico.
Também a auto-intensificação se revela sob a forma de desqualificação,

desvalorização e perda da autonomia em poder pensar, planejar e realizar seu
trabalho, se sentindo implicado e reconhecido socialmente por ele. É preciso
considerar esta concepção de autonomia no trabalho dos professores como apresenta
Barroso
a autonomia é um conceito relacional (somos sempre autônomos de alguém
ou de alguma coisa) pelo que a sua ação se exerce sempre num contexto de
interdependência e num sistema de relações. A autonomia é também um
conceito que exprime um certo grau de relatividade: somos mais ou menos
autônomos; podemos ser autônomos em relação a umas coisas e não ser em
relação a outras. A autonomia é por isso uma maneira de gerir, orientar as
diversas dependências em que os indivíduos e grupos se encontram no seu
meio biológico ou social, de acordo com suas próprias leis (BARROSO, 1996,
p. 17).

É claro que os professores têm responsabilidades quanto à produção do
conhecimento, mas não todas as responsabilidades pelo aprender, pois grande parte
dos problemas nesta área são “de ordem econômica, social e institucional e não
apenas relacionados ao seu trabalho pessoal” (SANTOS, 2004, p. 1153). Exemplos
cotidianos são, na escola de Educação Básica, a busca incessante por cursos “de
formação de professores”, centrados em receitas para os fazeres pedagógicos e, no
Ensino Superior, o contínuo investimento em atividades, escritas, pesquisas em busca
de uma medalha denominada qualis, com a qual preenche-se o currículo na
Plataforma Lattes. Sacristán (2000) destaca que um aspecto importante do trabalho
intelectual é que desenvolva uma “capacidade reflexiva” de entender onde se está e
para onde se vai com o que se faz, “[...] para não cair no escapismo e distrair-se numa
prospectiva que não é possível no mundo indeterminado” (SACRISTÁN, 2000, p. 39).
Destaca a necessidade de, em um tempo como o atual, entender o que se está
pensando para o futuro, sem se desconectar do passado que fez o presente ser o que
é.
As exigências que o contexto neoliberal apresenta à sociedade está
influenciando diretamente o trabalho dos professores. A partir de seus estudos,
Oliveira afirma que o que tem observado “[...] é que os trabalhadores docentes se
sentem obrigados a responder às novas exigências pedagógicas e administrativas,
contudo expressam sensação de insegurança e desamparo [...]” (OLIVEIRA, 2004, p.
1140). É assim que as professoras que participaram da pesquisa afirmaram se sentir
sobrecarregadas e inseguras.

Estas questões de desvalorização e intensificação do trabalho dos professores
vêm sendo discutidas ao longo dos anos, mas não estão acontecendo muitas
mudanças objetivando modificar esta situação ou amenizá-la. Isso porque
[...] as forças sociais não pressionam, nem promovem a mudança educativa
da instituição escolar porque são outros os propósitos e as preocupações
prioritárias na vida econômica da sociedade neoliberal e, pelo menos, a
escola continua cumprindo bem a função social de classificação e creche,
sem interessar demasiado o abandono de sua função educativa (PEREZ
GÓMEZ, 2001 p. 11).

Esse descaso com a educação, com o trabalho dos professores, professoras,
provinda desta política neoliberal que fomenta a competitividade entre as instituições
educativas com primazia do poder econômico, faz com que a educação se torne uma
mercadoria a mercê das vontades do mercado e de suas exigências de baixo custo e
lucro, tornando o trabalho do professor uma tarefa de transmissão de informação e
não mais um processo que facilita e provoca o desenvolvimento autônomo dos
estudantes, de sua capacidade de pensar e atuar reflexiva e criticamente na
sociedade (PEREZ GÓMEZ, 2001).
METODOLOGIA
Esta investigação tem como pressuposto teórico-metodológico o materialismo
histórico-dialético. Procura-se, nessa perspectiva, entender o mundo em movimento,
construído historicamente, através do trabalho humano. Sob esse olhar, os seres
humanos são sociais e históricos e a compreensão da realidade acontece a partir da
análise da dinâmica dos modos de produção e da luta de classes. Por isso, torna-se
fundamental analisar os sujeitos e os resultados da pesquisa a partir da totalidade, da
sociedade capitalista. Realizaram-se, assim, encontros em uma Escola de Ensino
Fundamental de Santa Maria-RS, onde aconteceram discussões com professores(as)
do 5º ao 9º ano. Estes momentos foram sistematizados a partir de tópicos organizados
da seguinte forma:
a) apresentação da proposta do tema a ser discutido;
b) discursos das professoras, mulheres que participaram dos encontros, pois não
havia homens nesse grupo;
c) questionamentos propostos pelo grupo de pesquisa;
d) discussão;

e) sistematização.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresentou-se aqui uma pesquisa realizada com quinze professoras de uma
Escola Municipal de Ensino Fundamental de Santa Maria-RS. Nos discursos das
professoras sobre sua escolha profissional apareceram distintos motivos, dentre eles:
a influência familiar, querer seguir o modelo de um antigo professor, querer trabalhar
em uma determinada área que gosta. Neste estudo, destacou-se o desejo dos pais
que a filha se tornasse professora.
No entanto, percebeu-se, a partir dessa pesquisa, que este motivo pela escolha
da profissão é ingênuo e não leva em consideração o trabalho concreto como
centralidade. Esse fato pode gerar frustrações e desistência da profissão.
Por isso, entende-se que tanto na formação inicial como na formação continuada
do professor, torna-se fundamental, analisar criticamente o trabalho docente, no
sentido de entender este trabalho como “um trabalho a serviço da emancipação
humana, do desenvolvimento das capacidades humanas, da crítica da realidade, da
produção do conhecimento para transformação da vida social (LEMOS, 2006, p.12).
É necessário desconstruir representações ingênuas e acríticas em relação ao
trabalho do professor, repensando as características que a sociedade neoliberal
impõe para a escola e que afeta diretamente o trabalho dos professores,
desmotivando-os. Nesses espaços de formação, propõe-se, assim, discutir a
educação como centralidade do ser humano, analisando-a no contexto da sociedade
orientada pelo capital. Entende-se que, com isso, será possível que o trabalho do
professor possa se afastar do poder autoritário do neoliberalismo mercantil e
aproximar-se do diálogo, distanciar-se da passividade e do monólogo e aproximar-se
da criticidade participativa na construção do conhecimento.
A formação de professores, nessa perspectiva, contribuirá no sentido do
entendimento de trabalho pedagógico como algo produtivo, significativo, que distingue
de outras formas que não são humanas e, assim, torna os sujeitos participantes do
processo de produção do conhecimento. Porém, reitera-se que isso somente vai
acontecer quando se entender de fato como essa conformação social capitalista,

neoliberal transforma o trabalho e suas especificidades cotidianamente e influencia
todos os elementos que compõem a sociedade, inclusive a educação.
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Eixo 2 – Formação de professores
Resumo
O presente trabalho irá realizar uma reflexão acerca dos caminhos alternativos que os docentes em
formação encontram para desenvolver suas práticas em espaços escolares, enfatizando os sujeitos
que se inserem nesses contextos através do Programa Mais Educação e do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). O objetivo desse trabalho é analisar a efetividade dos
programas no processo formativo de docentes, considerando as políticas públicas e suas interlocuções
entre a academia e o cotidiano escolar. Para fundamentar essas reflexões, Becker (2001), nos fala
acerca da formação epistemológica de professores, Berwanger (2007), Ribas (2005) e Tardif (2002)
nos ajudam a compreender os processos formativos no que tange a formação de professores, Freire
(2011), nos auxilia a fundamentar os processos de mediação do conhecimento, de reflexão acerca das
práticas pedagógicas e da compreensão das realidades dos alunos. A metodologia adotada é de uma
pesquisa qualitativa, do tipo estudo de casos múltiplos, que conta com um estudo bibliográfico e
documental, e cuja coleta de dados ocorreu por meio de uma pesquisa participante. As discussões e
resultados pautaram-se na análise dos questionários realizados com monitores e bolsistas dos dois
programas já mencionados, percebendo um número significativo da procura destes programas, pois os
mesmos contribuem para o processo formativo de docentes. Foi possível perceber, através dos dados
coletados e discutidos ao longo do texto, que há uma busca efetiva dos docentes em formação inicial,
com o intuito de desenvolver atividades em espaços formais de educação, através de diferentes formas
de inserção, para possibilitar um contexto no qual a relação teórico-prática faça sentido para esse
sujeito, que começa a compreender a realidade da escola, tão distante daquela apresentada na
academia.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Formação de professores. Programas educacionais.

INTRODUÇÃO
O trabalho intitulado Processo formativo de professores a partir das experiências
no PIBID e Programa Mais Educação, emerge das inquietações dos participantes do
grupo de pesquisa intitulado “Interlocuções entre políticas públicas e ações
pedagógicas: limites e possibilidades”, o qual tem como objetivo geral: identificar e
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analisar os limites e as possibilidades das ações pedagógicas no contexto da gestão
educacional, a partir dos impactos, impasses e desafios enfrentados pelos sistemas e
respectivas instituições no contexto de implementação e interferência das políticas
públicas educacionais nas reformas regionais e locais realizadas a partir do processo
de interlocução entre Educação Básica e Superior, na região pertencente à
Associação dos Municípios do Centro do estado/AMcentro-RS.
Desta forma, a pesquisa volta-se para uma das áreas de investigação do grupo
de pesquisa, referente às políticas públicas educacionais e baseia-se em um de seus
eixos temáticos, que trata acerca da educação básica.
O objetivo deste estudo é analisar a efetividade dos programas no processo
formativo de docentes, considerando as políticas públicas e suas interlocuções entre
a academia e o cotidiano escolar.
Desta forma, no decorrer do trabalho buscou-se refletir acerca dos processos
formativos dos acadêmicos que estão inseridos nos programas Mais Educação e
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), em relação ao
modo como compreendem as ações desses programas dentro dos espaços escolares
e das relações com o conhecimento que são construídas nessas possibilidades de
interlocuções com o cotidiano escolar. O mesmo aborda a construção da práxis dos
acadêmicos que trabalham nos programas citados acima, demonstrando número
significativo de acadêmicos à procura de programas, como complemento para a sua
formação acadêmica. O Mais Educação, que visa a formação integral do aluno da
educação básica e está ligado à escola, também contribui muito para a construção da
práxis do acadêmico em processo de formação, assim como o Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), cujo objetivo é de aprimorar a formação
do acadêmico e também de contribuir com o contexto escolar.
Os acadêmicos, quando inseridos na realidade do cotidiano escolar, conseguem
ter o discernimento para perceber as lacunas e dificuldades existentes na educação,
perceptíveis no decorrer dos anos de prática. Neste momento de inserção, os
educandos tem condições de refletir e questionar sobre a atuação pedagógica e a
necessidade do aprofundamento teórico, pois teoria e prática não andam dissociados.
Desta forma:

[...] cabe aqui destacar também a necessidade de o professor mostrar-se um
crítico reflexivo, a fim de sentir a necessidade de atualização, como também
permitir-se a desafios diante das transformações ocorridas no cenário
educacional, pois os saberes e os fazeres relacionados às práticas
pedagógicas provocam inquietações, estando sempre sujeitos a
questionamentos. (BERWANGER, 2007, p. 154)

No decorrer dos semestres do curso de licenciatura, os educadores precisam
usar o método das abelhas, pois precisam polinizar o objeto cognoscível aos sujeitos
conhecedores e para isso acontecer é necessário dedicação, pesquisas constantes e
objetivo. Uma vez que conseguem articular a prática com a teoria, num processo
efetivo de pesquisa da sua práxis, contribuem no processo de ensino e aprendizagem
dos alunos. Desta forma, percebe-se o comprometimento e dedicação no intuito de
ser um bom profissional nos programas que estão atuando, torna-se visível a
compreensão do processo reflexivo no que tange ser um educador, por parte dos
acadêmicos envolvidos.
Os acadêmicos, no intuito de aperfeiçoar sua formação, compreendem que não
há prática sem teoria e acabam tornando-se pesquisadores críticos em todos os
sentidos da palavra, buscando uma melhor práxis e fazendo a diferença nos
programas que atuam. Nesse sentido, faz-se necessário ser resiliente devido às
dificuldades encontradas e que irão encontrar na trajetória profissional.
A concepção de que o processo formativo é construção e desconstrução de
conceitos para o crescimento do acadêmico, podendo compreender seus
pensamentos, ações, atos, atitudes e percebendo as consequências no decorrer do
seu processo de ensino e aprendizagem, bem como de seus futuros alunos, sustenta
este estudo. Neste sentido, percebe-se a importância do programa Mais Educação e
do PIBID no processo formativo dos acadêmicos, no que tange ao diálogo permanente
com o cotidiano escolar.
REFERENCIAL TEÓRICO
De acordo com as pesquisas realizadas, o Programa Mais Educação, foi
instituído pela Portaria Interministerial n.º 17/2007 (BRASIL, 2007), e regulamentado
pelo Decreto n.º 7.083/10 (BRASIL, 2010), o qual se constitui como estratégia do
Ministério da Educação, no intuito de induzir a ampliação da jornada escolar e a
organização curricular na perspectiva da educação integral.

Nesta perspectiva, as escolas das redes públicas, sendo elas estaduais,
municipais e do Distrito Federal, fazem a adesão ao programa e, de acordo com o
projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades nos macrocampos de
acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos
em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso
de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica.
(BRASIL, 2014).
O Programa Mais Educação ocorre nas realidades escolares sem vínculo com a
universidade. Os acadêmicos entram em contato com as escolas, assim tornando
ministrantes destas oficinas, as quais proporcionam a vivência com o cotidiano
escolar, estreitando a relação teoria e prática.
A educação que este Programa quer evidenciar é uma educação que busque
superar o processo de escolarização tão centrado na figura da escola. A
escola, de fato, é o lugar de aprendizagem legítimo dos saberes curriculares
e oficiais na sociedade, mas não devemos tomá-la como única instância
educativa. Deste modo, integrar diferentes saberes, espaços educativos,
pessoas da comunidade, conhecimentos... é tentar construir uma educação
que, pressupõe uma relação da aprendizagem para a vida, uma
aprendizagem significativa e cidadã. (BRASIL, 2013, p.5)

O Programa Mais Educação vem como um complemento para auxiliar as escolas
na educação integral do educando, com o objetivo de fortalecimento de outros
aspectos que formam o sujeito para uma vida em sociedade, na qual ele seja crítico e
participativo, desenvolvendo os princípios de cidadania incutidos nele enquanto
participante das oficinas do Mais Educação, ou seja, aprender outros conhecimentos
na escola faz com que esse sujeito tenha um conhecimento e uma compreensão
integral acerca do mundo vivido.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é uma
iniciativa do governo federal que tem como objetivo a antecipação do contato dos
acadêmicos com as diferentes realidades dos contextos escolares. O programa tem o
intuito de valorizar o magistério, pois os professores das escolas em que o programa
está inserido são considerados coformadores de tais bolsistas de iniciação à docência.
Ao possibilitar a interlocução escola-universidade, o programa busca a melhoria
do ensino nas escolas públicas em que o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) esteja abaixo da média nacional, oportunizando a atuação dos

acadêmicos das licenciaturas em tais escolas, que firmam o compromisso de atuação
nas mesmas depois de graduados.
O subprojeto da área da Pedagogia-Anos Iniciais, pertencente ao projeto
institucional da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), atua nas escolas em
três modalidades: Formação de professores, ateliês e sala multisseriada/
multidisciplinar (sala-multi), assim possibilitando aos acadêmicos realizar vivências no
contexto escolar.
Ao realizar as atividades na sala-multi, carro-chefe das atividades do subprojeto,
que abrangem atividades lúdicas na tentativa de contribuir para o processo de ensino
e aprendizagem destes alunos, em um espaço diferenciado para esses processos, os
bolsistas têm a possibilidade de realizar a relação teoria e prática, refletindo sobre
suas vivências e construindo novas possibilidades de ensino e aprendizagem,
apoiados na tríade ação-reflexão-ação.
Os planejamentos destas intervenções têm como base os três eixos do
conhecimento: lecto-escrita, raciocínio lógico matemático e localização espaçotemporal, permeados pelas relações interpessoais. Estes espaços têm como objetivo
possibilitar atividades lúdicas contemplando as reais necessidades dos sujeitos
envolvidos, bem como a percepção de que as evoluções nas atividades surgem das
inter-relações e trocas de conhecimentos dos sujeitos envolvidos neste contexto.
Foi perceptível nas pesquisas realizadas nos indicadores nacionais que o índice
de defasagem idade/série de algumas escolas da rede pública estaduais de Santa
Maria, no que tange os primeiros anos do ensino fundamental variam de 3,9% e 15,9%
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO
TEIXEIRA, 2014). No contexto das salas multi, existem casos de defasagem
idade/série, em que se apresenta uma distorção entre a idade que o aluno possui e o
ano que deveria estar cursando.
Desta forma, cabe destacar que o programa PIBID, na realidade do subprojeto
da área da Pedagogia-Anos Iniciais, através de atividades lúdicas e buscando as reais
necessidades do educandos, contempla um de seus objetivos, atuando nas escolas
com um trabalho compartilhado, na tentativa de contribuir a minimizar estes
indicadores.
DISCUSSÕES E RESULTADOS

No decorrer da pesquisa, no que tange o Programa Mais Educação, em relação
às escolas pesquisadas, conforme as tabelas abaixo, o nível de formação dos
monitores ministrantes das oficinas apresenta-se da seguinte forma:
Tabela 1 - Organização da Escola A
Oficina
LETRAMENTO
FUTSAL
MATEMÁTICA

Escolaridade
ENSINO SUPERIOR
ENSINO SUPERIOR
ENSINO SUPERIOR

Curso
LIC. EM LETRAS PORTUGUÊS
EDUCAÇÃO FÍSICA
MAT.LIC. E CIÊNCIAS

Instituição
UNIFRA
UFSM
UNI

HISTÓRIA E
ENSINO SUPERIOR
LIC. EM LETRAS PORTUGUÊS
UNIFRA
GEOGRAFIA
INFORMÁTICA
ENSINO SUPERIOR
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO
UEPA
JORNAL ESCOLA
ENSINO SUPERIOR
MATEMÁTICA LIC.
UFSM
DIREITOS HUMANOS
ENS.MÉDIO
CURSO NORMAL
IEEOB
Fonte: Dados organizados pelos autores, com base no questionário aplicado aos sujeitos de
pesquisa.

Torna-se visível que a escola A, tem um total de sete monitores, e entre eles, um
tem o Curso Normal em nível Médio, três monitores já possuem titulação de nível
superior e os outros três estão com a graduação em andamento.
Tabela 2 - Organização da Escola B
Oficina
INFORMÁTICA
LETRAMENTO
DANÇA

Escolaridade
ENSINO SUPERIOR
ENS. MÉDIO
ENS.MÉDIO

Curso
PEDAGOGIA
CURSO NORMAL
-

Instituição
UNIFRA
IEEOB
CIEP

DANÇA
ENSINO SUPERIOR
GEOGRAFIA
UFSM
TEATRO
ENSINO SUPERIOR
ARTES CÊNICAS
USFM
LETRAMENTO
ENSINO SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO
UNIFRA
MATEMÁTICA
ENSINO SUPERIOR
ENG. ELÉTRICA
UFSM
Fonte: Dados organizados pelos autores, com base no questionário aplicado aos sujeitos de
pesquisa.

Na organização da escola B, há um total de sete monitores, e entre eles, um
tem o ensino Médio concluído, um tem o Curso Normal em nível Médio, dois monitores
já possuem titulação de nível superior e os outros três estão com a graduação em
andamento.
Tabela 3 - Organização da Escola C
Oficina
PERCUSSÃO

Escolaridade
ENS. FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

Curso
-

RÁDIO ESCOLA
INGLÊS

ENSINO SUPERIOR
ENSINO SUPERIOR

HISTÓRIA
LIC. EM LINGUA INGLESA

Instituição
DOM
ANTÔNIO
REIS
UFSM
UFSM

LETRAMENTO
MATEMÁTICA
TEATRO
CANTO CORAL

ENSINO SUPERIOR
ENSINO SUPERIOR
ENSINO SUPERIOR
ENSINO SUPERIOR

PEDAGOGIA
EDU. ESPECIAL
ARTES CENICAS
LIC. EM MÚSICA

UFSM
UFSM
UFSM
UFSM

Fonte: Dados organizados pelos autores, com base no questionário aplicado aos sujeitos de
pesquisa.

Em relação a escola C, com um total de sete monitores, e entre eles, um possui
o ensino fundamental incompleto, três monitores já possuem titulação de nível
superior e os outros três estão com a graduação em andamento. Neste sentido,
partindo deste panorama geral, para uma melhor visualização de como se encontra o
nível de escolarização dos monitores destas escolas, é possível observar:
Gráfico 1 – Panorama do nível de formação dos monitores do Mais Educação
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Fonte: Dados organizados pelos autores, com base no questionário aplicado aos sujeitos de
pesquisa.

Com base nos dados demonstrados no gráfico, o número de monitores que estão
no processo de formação, com a graduação em andamento é bastante significativo,
uma vez que uma média de aproximadamente 42% dos monitores encontra-se nesta
situação.
No que tange ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –
PIBID Pedagogia Anos Iniciais, são contemplados vinte acadêmicos do curso de
Pedagogia, por ser um programa de formação inicial ofertado na graduação, todos os
acadêmicos bolsistas estão com o curso em andamento, em seu processo formativo.
Tabela 4 - Organização do PIBID Pedagogia Anos Iniciais
Curso de
Pedagogia
Educação Infantil
Anos Iniciais

Coordenador de Área

Bolsistas Professores
Supervisores

1
1

4
3

Bolsistas de
Iniciação à
Docência
16
20

Fonte: Dados organizados pelos autores, com base no questionário aplicado aos sujeitos de
pesquisa.

Nesse sentido, compreende-se que os acadêmicos buscam estes programas
para inserir-se na realidade escolar, para ampliar seus conhecimentos e inserir-se no
contexto escolar, assim fazendo ligações entre o que eles aprendem em sala de aula
com as vivências que adquirem trabalhando nos programas PIBID e Mais Educação,
formulando seus próprios métodos de ensino e aprendizagem, uma vez que, estão
construindo e desconstruindo pensamentos.
A docência, em seu exercício constante de ação-reflexão-ação, possibilita aos
sujeitos que construam uma identidade profissional, pois é em sala de aula que as
relações teórico-práticas ocorrem, nas vivências cotidianas se percebem as teorias
imbricadas nas ações e nos diálogos dos sujeitos com os quais convivemos, desta
forma “[...] o que eles precisam é de subsídios para desvelar as concepções que estão
‘por trás’ de seu trabalho para poder confirmar ou corrigir sua prática, se necessário”
(RIBAS, 2005, p. 25-26).
Os acadêmicos precisam ter a compreensão da realidade escolar, bem como
conhecimento prévio das turmas, as quais irão desenvolver as oficinas, neste sentido,
as atividades não podem ser maçantes e nem tradicionais, pois os alunos que fazem
parte do programa permanecem o dia inteiro na escola, visando o desenvolvimento
integral do sujeito. Neste sentido:
[...] o processo ensino-aprendizagem é um processo social em que o
conhecimento é resultado da construção pessoal do aluno. E é importante
perceber que o professor é um mediador importante nessa construção. Ele é
um agente mediador entre o aluno e a sociedade e o aluno. [...] mas, mesmo
que, atualmente, a questão referente ao papel de mediador desempenhado
pelo educador não se apresente mais de maneira tão inquestionável e não
crítico, o que se percebe é que a mediação docente ainda continua sendo
necessária e auxilia na aprendizagem, bem como contribuir com ela.
(FOSSILE, 2010, p. 110).

As atividades planejadas pelos acadêmicos precisam ser diferenciadas, uma vez
que se acredita que não existe uma metodologia modelo que possa sanar todas as
dificuldades de aprendizagem dos alunos inseridos no programa, visto que os alunos
são heterogêneos e cada um tem seu tempo para o processo de desenvolvimento do
ensino e aprendizagem. Desta forma, a finalidade deste processo está pautada pelas
relações interpessoais: cativar o educando se torna algo primordial para que o instigue
a querer aprender. Desta forma, o acadêmico percebe-se no processo de ensino e

aprendizagem, sendo ele o sujeito aluno, no decorrer da trajetória formativa, bem
como mediador e pesquisador para desenvolver e contribuir no processo de ensino e
aprendizagem de seus alunos. Deste modo:
[...] o professor, além de ensinar, passa a aprender; e o aluno, além de
aprender, passa a ensinar. Nesta relação, professores e alunos avançam no
tempo. As relações de sala de aula, de cristalizadas – com toda a dose de
monotonia que as caracteriza – passam a ser fluídas. O professor construirá,
a cada dia, a sua discência, ensinando, aos colegas e ao professor, novas
coisas. Mas, o que avança mesmo nesse processo é a condição prévia de
todo aprender ou de todo conhecimento, isto é, a capacidade construída de,
por um lado, apropriar-se criticamente da realidade física e/ou social e, por
outro, de construir sempre mais e novos conhecimentos. (BECKER, 2001, p.
27).

Muitas vezes os alunos tem dificuldade para aceitar as metodologias utilizadas
pelos acadêmicos para mediar o processo de ensino e aprendizagem, pois já estão
acostumados com as aulas dos seus regentes que, geralmente, são maçantes, já que
grande parte dos professores regentes não olha com um olhar diagnóstico para
encontrar em cada educando as especificidades que os caracterizam, ao contrário, os
olham como se todos os educandos constituíssem um grupo homogêneo. Então o
trabalho dos acadêmicos torna-se dobrado, por causa das dificuldades citadas acima,
mesmo assim, isso só contribui para o crescimento do acadêmico, depois dessas
palavras ditas só temos a dizer que o acadêmico fica por dentro da realidade escolar
e sai do mundo cor-de-rosa pintado durante as aulas da graduação.
METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido com base nos pressupostos da pesquisa
qualitativa, já que esse tipo de pesquisa dá relevância ao que é subjetivo dos sujeitos,
dando margem às percepções dos mesmos acerca das relações que são únicas e
individuais, em diferentes contextos. Para Minayo (1994, p. 21-22) a pesquisa
qualitativa “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis”.
Na busca por uma fonte mais fidedigna de informações acerca dos sujeitos e
seus processos formativos docentes nos programas Mais Educação e PIBID, deu-se
a escolha por estudo de casos múltiplos, os quais emergiram do interesse de

compreender esses processos e suas interferências na relação teoria-prática
observada pelos participantes desses programas como balizador de suas construções
epistemológicas e de aproximação com a realidade de escolas da rede pública.
Segundo Gil (2002, p. 54), o estudo de caso “[...] consiste no estudo profundo e
exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já
considerados”. A multiplicidade do estudo de caso ocorre devido aos diferentes
lugares de realização de coleta de dados acerca da escolaridade dos professores que
trabalham com as oficinas do programa Mais Educação e com as egressas da
Universidade Federal de Santa Maira (UFSM), ex-bolsistas de iniciação à docência do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, do subprojeto da área da
Pedagogia- Anos Iniciais desta universidade.
As observações foram realizadas durante os anos de 2013 e 2014 em que as
ex-bolsistas atuaram no subprojeto, bem como nas vivências dos autores no programa
Mais Educação, no período de 2013 a 2014. Esta participação foi fundamental no
sentido de compreender as especificidades dos programas em relação às
possibilidades de formação docente.
A etapa da pesquisa com os professores do programa Mais Educação consistiu
na coleta de dados através de um questionário fechado. A escolha por este tipo de
coleta de dados é justificada pelo fato de que o questionário, para Gil (2008, p. 121):
[...] consiste basicamente em traduzir objetivos da pesquisa em questões
específicas. As respostas a essas questões é que irão proporcionar os dados
requeridos para descrever as características da população pesquisada ou
testar as hipóteses que foram construídas durante o planejamento da
pesquisa.

As perguntas do questionário davam conta de perguntar qual o nível de
escolaridade de cada professor, assim como a instituição em que concluiu ou está em
andamento este nível.
O questionário foi desenvolvido com os professores das três escolas
participantes da pesquisa. Vinte e três professores receberam o questionário e vinte
e um deles o responderam, informando os dados requisitados. Os dois professores
que não responderam alegaram que não haviam tido tempo para respondê-lo. As

identidades dos professores que participaram da pesquisa foram mantidas em sigilo,
dessa forma, as informações de cada professor estão relacionadas à oficina que
ministra nas escolas.
Também se coletou dados a partir das observações participantes no cotidiano
escolar, nos espaços de inserção do PIBID e do programa Mais Educação, pois se
acredita que “[...] as principais características do método dizem respeito ao fato de o
pesquisador mergulhar de cabeça no campo, que observará a partir de uma
perspectiva de membro, mas deverá, também, influenciar o que é observado graças
a sua participação.” (FLICK, 2009, p. 207)
A partir disso, da influência dos pesquisadores na pesquisa e do modo como o
lugar e tempo pesquisados modificam o olhar do pesquisador, foi possível qualificar e
justificar o problema apresentado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das discussões e breves análises que se seguiram ao longo do trabalho,
retomando o objetivo deste estudo, que foi de: analisar a efetividade dos programas
no processo formativo de docentes, considerando as políticas públicas e suas
interlocuções entre a academia e o cotidiano escolar, é possível perceber que tanto o
Programa Mais Educação quanto o PIBID são experiências relevantes para a tomada
de decisões dos acadêmicos em relação a suas escolhas profissionais.
Estes programas, ao possibilitarem o ingresso em espaços escolares e a
participação desses sujeitos na rotina da escola, para além das atividades de
docência, ajudam esses sujeitos a decidirem se a docência é a escolha profissional
mais adequada a suas construções sociais, culturais e epistemológicas. Bem como
“[...] ter uma atitude positiva frente a mudança, reconhecendo que ela faz parte da
nossa vida e das instituições, que ela não é uma ameaça, mas uma oportunidade de
desenvolvimento pessoal e profissional” (LIBÂNEO, 2001, p. 27).
Pensar a escola como um espaço formativo repleto de possibilidades, faz com
que o acadêmico em formação perceba que o trabalho pedagógico não é só seu, que
faz parte de uma equipe, que tem o mesmo objetivo comum: qualificar as práticas
docentes e os processos de ensino e de aprendizagem. Corroborando com essa ideia,
Tardif (2002, p.49) afirma que “[...] o docente raramente atua sozinho. Ele se encontra
em interação com outras pessoas, a começar pelos alunos”.

Através dessa afirmação, ratifica-se que o acadêmico ao adentrar na
comunidade escolar, mais especificamente no contexto dos programas, percebe a
existência de uma troca mútua de experiências e conhecimentos através de diálogos
e discussões entre todos os sujeitos envolvidos na comunidade escolar. Ser docente
transcende estar na sala de aula, pois este sujeito faz parte do processo da gestão
escolar, tendo que equilibrar sua atuação na sala de aula e as relações com a
comunidade escolar contemplando o todo.
Portanto, através desta pesquisa, verifica-se que é intrínseca a constante busca
do professor por aprofundamento teórico, desta maneira possibilitando aprimorar os
conhecimentos e sanar os seus anseios. Desta forma, o professor é um pesquisador
na contínua busca de agregar novas teorias, para encontrar novas metodologias de
ensino e aprendizagem para trocas com seus educandos. Assim:
[...] não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres
se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando,
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e
me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou
anunciar a novidade (FREIRE, 2011, pp. 30-31).

O docente em formação precisa estar em contínua construção de conhecimento,
aperfeiçoando sua formação profissional com qualidade, levando em consideração a
necessidade de contribuir com o processo de ensino e aprendizagem de alunos que
sejam críticos e criativos, dando resposta às demandas da sociedade, e construam
uma identidade de professores que não se deixem acomodar pelo tradicional e façam
a diferença.
Neste sentido, para os sujeitos desta pesquisa, constatou-se uma maturidade
em conseguir ultrapassar obstáculos e resolver situações-problema dentro do
ambiente escolar, devido à familiaridade com tal espaço e tais sujeitos que o formam.
Participar desses programas auxilia no processo de formação da identidade
profissional, contribui para o crescimento dos mesmos, pois entre as ações que
desenvolvem, é relevante ressaltar as atividades de planejamento das situações de
aprendizagem no ciclo de alfabetização.
Neste sentido, a equipe de bolsistas no âmbito escolar visou como objetivo
principal manter um bom relacionamento entre o grupo e com seus alunos, sempre
sondando as reais necessidades de cada um no processo de construção de saberes,

se aperfeiçoando e ratificando a docência. Bem como a relação mais próxima com
cada sujeito envolvido no projeto, permitiu-lhes autonomia nas decisões. As ações
frente à aprendizagem se tornaram mais significativas, pois os indivíduos
conquistaram confiança em si, ousaram mais, da mesma forma até errando mais, mas
com certeza os aprendizados foram inúmeros (PIAGET, 1978). Outro fator que
contribuiu para que todo este processo de formação acontecesse e as dificuldades
pudessem ser superadas, foi a disponibilização dos mais diversos recursos e
materiais, os quais foram adequados à situação a ser utilizado.
Sendo assim os desafios foram muitos para estas acadêmicas no processo de
formação, mas os momentos vivenciados nos programas, e o processo de
enfrentamento das dificuldades, possibilitou o crescimento profissional, conhecer de
fato o contexto pedagógico, suas implicações, bem como definir a opção pela
profissão.
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O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO GEOGRAFIA
LICENCIATURA DA UNICENTRO ̸ PR SOB O OLHAR DO PROFESSOR DA
ESCOLA BÁSICA
Elaine Cristina Soares Surmacz1
Eixo 2 – Formação de Professores
RESUMO
A presente pesquisa teve como objetivo investigar, como professores das escolas estaduais de Ensino
Fundamental e Médio do Municipio de Guarapuava, Paraná, Brasil, percebem a organização e a
operacionalização do estágio supervisionado do curso de Geografia Licenciatura da Universidade
Estadual do Centro Oeste – Unicentro- Campus Cedeteg. Os sujeitos da pesquisa foram professores
de Geografia que recebem acadêmicos do curso e que intencionam realizar o estágio obrigatório nas
escolas estaduais de municípios do Estado do Paraná. Buscando refletir sobre a eficácia do estágio
supervisionado no curso de Geografia, pensou-se a pesquisa em três etapas. Sendo a primeira o olhar
do professor da Escola Básica sobre o estágio supervisionado organizado e operacionalizado pela
Unicentro. A segunda etapa pensa-se em investigr o olhar do acadêmico do curso sobre o estágio, e a
terceira e última etapa, o olhar do professor do curso de Geografia sobre o estágio em que ele é
professor supervisor. Essa pesquisa trás os resultados da primeira etapa. A técnica de coléta de dados
optada foi o questionário de questões abertas. Os resultados dessa primeira etapa sugerem a
necessidade ampliação da carga horária destinada ao estágio de atuação e ainda observam que a
carga horária destinada se apresenta como insuficiente para a compreensão por parte do estagiário da
complexidade do ambiente escolar. Observam ainda que da forma que vem sendo operacionalizado, o
estágio supervisionado do curso, proporciona apenas uma noção do que o futuro profissional docente
irá encontrar. Os resultados da primeira etapa serão confrontados com os resultados da segunda e da
terceira etapa, gerando assim reflexões e posicionamentos.
Palavras-chave: Geografia Licenciatura. Estágio supervisionado. Percepção do professor. Escola
Básica.

INTRODUÇÃO
Como professora de disciplinas acadêmicas de conteúdos voltados ao ensino de
Geografia, ouço com frequência relato por parte dos acadêmicos, de dificuldades por
eles enfrentadas quando vão para a prática do estágio supervisionado.
Nesses relatos as dificuldade vão desde o planejamento de aula, mediação
didática dos conteúdo, dificuldade de domínio dos conteúdos específicos,
relacionamento com o professor que os recebem na Escola Básica, até mesmo
situação em que o estágio se deu com o professor de outra área do conhecimento.
Diante da situação observada, passou a considerar a necessidade de verificar
de maneira mais profunda como a organização e a operacionalização do estágio
supervisionado do curso de Geografia da Unicentro campus CEDETEG é percebida
1
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pelos professores de Geografia da Educação Básica que recebem os acadêmicos
para a efetivação do estágio supervisionado, verificar também a percepção dos
acadêmicos que realizam esse estágio e ainda verificar essa percepção dos próprios
professores do curso de Geografia que são supervisores do estágio.
Para isso, a proposta de pesquisa se dividiu em três fases. Na primeira fase, a
pesquisa se concentra nos professores de Geografia da Escola Básica. E a questão
que norteia o trabalho está em saber como os professores de Geografia da Escola
Básica, percebem a organização e a operacionalização do estágio curricular
supervisionado do curso de Geografia Licenciatura da Unicentro – campus
CEDETEG? Bem como, observar quais são suas sugestões e apontamentos sobre o
mesmo.
Diante do exposto a pesquisa teve como objetivo averiguar como o professor da
escola básica do município de Guarapuava, no Estado do Paraná, Brasil vem
percebendo a organização e operacionalização do estágio supervisionado do curso
de Geografia Licenciatura da Universidade Estadual do Centro Oeste – Campus
Cedeteg. Iniciamos nosso texto apresentando o entendimento do conceito de estágio
supervisionado.
CONCEITO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O conceito de estágio supervisionado consolida-se, historicamente, no Brasil,
estando ligado ao conjunto das Leis Orgânicas relacionadas ao Ensino Profissional,
definidas entre os anos de 1942 a 1946, e se instituiu em passadiços construídos entre
a teoria e a prática no processo da formação profissional. Nesse período, era
entendido como forma de preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, como
sugeria a OIT- Organização Internacional do Trabalho (BRASIL, 2003). Assim:
Representavam oportunidades aos alunos da formação profissional
industrial, comercial ou agrícola de conhecerem “in loco” e “in service” aquilo
que teoricamente lhes era ensinado nas escolas técnicas. Esta era a
oportunidade que os alunos tinham de manter um contato direto com o mundo
do trabalho, uma vez que no próprio ambiente escolar, nos laboratórios e nas
salas-ambientes especializadas, essa prática profissional era muito
incipiente,
mesmo
na
qualidade
de
prática
simulada
e
supervisionada/orientada (BRASIL, 2003, p.7).

Cabe ressaltar, que mesmo estando ligado ao mundo do trabalho, o estágio
supervisionado não pode ser confundido com o chamado primeiro emprego como
sugere Brasil (2003, p.10):
O estágio supervisionado não se confunde com o chamado “primeiro
emprego”. O estágio supervisionado é antes de tudo, uma atividade curricular
da escola, um ato educativo assumido intencionalmente pela escola, de
propiciar uma integração dos estudantes com a realidade do mundo do
trabalho. Na realidade, o estágio supervisionado propicia ao aluno a
oportunidade de qualificação prática, pela experiência no exercício
profissional ou social, acompanhado e supervisionado profissionalmente, o
que o torna uma atividade facilitadora da obtenção de um trabalho, na maior
parte das vezes, do “primeiro emprego”.

Esse, portanto, é um momento do aluno se encontrar com as especificidades
inerente a profissão escolhida, e assim, aproveitar melhor o curso e melhorar seu
desempenho. No que confere ao estágio supervisionado nos cursos de licenciatura,
mais especificamente, no curso de Geografia na Universidade Estadual do Centro
Oeste, no Estado do Paraná, Brasil. Por conta da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a carga horária de estágio
supervisionado passou de 300 para 800 horas (BRASIL, 1996) e isso acabou geando
situações preocupantes no que confere a organização e a operacionalização do
mesmo. Principalmente no que diz respeito a disponibilidade de horas aulas na Escola
Básica. Com o objetivo de:
I – formar o docente para compreender elementos e processos que
configuram o espaço geográfico;
II – fornecer elementos para que os professores de Geografia estejam aptos
a analisar componentes sócio-espaciais, visando diagnosticar problemas e
propor soluções a partir da relação entre teoria e prática;
III – conhecer as limitações e necessidades do ensino de Geografia no nível
da Educação Básica, contribuindo para o melhor exercício da prática docente;
IV – permitir o domínio de técnicas estatísticas e cartográficas, bem como
análise de campo, relacionadas com a discussão teórica, como instrumentos
de representação e interpretação de dados geográficos;
V – primar pela indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão;
VI – realizar intervenções planejadas visando ao desenvolvimento sócioespacial;
VII – assumir o ambiente escolar como um lugar de debate e reflexões sobre
a educação, contemplando, em especial, o papel da Geografia na formação
do cidadão. (RESOLUÇÃO 105- COU ̸ UNICENTRO, 2014).

O curso de Geografia Licenciatura da instituição supracitada vem buscando
alternativas para cumprir a legislação, no que confere a carga horária destinada ao
estágio supervisionado. Para isso, adota entre parte das disciplinas a prática como

componente curricular e assim espera-se fazer com que o futuro docente adquira
diferentes conhecimentos, habilidades e competências para sua atuação profissional
como sugere o Art.9º do Projeto Pedagógico do curso, que elenca algumas dessas
habilidades e competências que o futuro docente deverá desenvolver durante o
processo de formação inicial:
I – capacidade para ministrar a disciplina de Geografia na Educação Básica;
II – capacidade para ministrar disciplinas afins à Geografia, desde que as
exigências específicas para tal atuação sejam atendidas pela carga horária
das disciplinas presentes na sua formação;
III – aptidão para elaboração do projeto pedagógico da instituição de ensino
em que for trabalhar na educação básica;
IV – domínio de conceitos e métodos próprios da Geografia;
V – domínio de conhecimentos afins à geografia como àqueles voltados à
interação Sociedade/Natureza nos diferentes níveis de ensino;
VI – domínio dos métodos, metodologias e conceitos para a pesquisa no
ensino de Geografia;
VII – contínua atitude de inovar, tomar decisões e refletir sobre sua prática na
educação e pesquisa em Geografia;
VIII – capacidade de articular conceitos com a realidade empírica;
IX – capacidade de reconhecer técnicas de representação e as escalas dos
fenômenos aplicados ao saber geográfico;
X – assumir uma postura ética, crítica e política para a cidadania e por uma
sociedade democrática; XI – capacidade de desenvolver uma visão e leitura
crítica do mundo e direcionar os discentes para tal, no processo de ensinoaprendizagem (RESOLUÇÃO 105- COU ̸ UNICENTRO, 2014).

No entanto, para aquisição dessas habilidades e competências, faz-se
necessário que o licenciando venha cumprir todo um programa de atividades que são
consideradas obrigatórias e que estão previstas para o curso. Partes dessas
atividades estão inseridas na proposta do Estágio Supervisionado obrigatório.
Compreendido como um “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do estudante”
(BRASIL, 2008, p.1). Esse ato educativo tem por objetivo promover aprendizagem
social, profissional e cultural, por meio da participação do licenciando em atividades
de trabalho, vinculado à sua área de formação acadêmico-profissional, assim, o ECS,
é reconhecido como “um vínculo educativo-profissionalizante, supervisionado e
desenvolvido como parte do projeto pedagógico e do itinerário formativo do
educando”. (BRASIL, 2008, p. 5)
Essa ação formativa fundamenta-se em um “compromisso formalizado entre o
estagiário e a instituição de ensino [...] com base em um plano de atividade que
materializa a extensão ao ambiente de trabalho do projeto pedagógico desenvolvido

nas disciplinas do currículo escolar.”1
Portanto, como mencionado, o estágio supervisionado, a ser feito na escola de
educação básica é de caráter obrigatório, devendo ser vivenciado durante o curso de
formação profissional, e acontecer com tempo suficiente para a abordagem das
diferentes dimensões da atuação profissional, e ainda:
Deve, de acordo com o projeto pedagógico próprio, se desenvolver a partir
do início da segunda metade do curso, reservando-se um período final para
a docência compartilhada, sob a supervisão da escola de formação,
preferencialmente na condição de assistente de professores experientes.
Para tanto, é preciso que exista um projeto de estágio planejado e avaliado
conjuntamente pela escola de formação inicial e as escolas campos de
estágio, com objetivos e tarefas claras e que as duas instituições assumam
responsabilidades e se auxiliem mutuamente, o que pressupõe relações
formais entre instituições de ensino e unidades dos sistemas de ensino.
Esses “tempos na escola” devem ser diferentes segundo os objetivos de cada
momento da formação. Sendo assim, o estágio não pode ficar sob a
responsabilidade de um único professor da escola de formação, mas envolve
necessariamente uma atuação coletiva dos formadores. (CNE/CP 27/2001,
p.1)

Assim, o momento de efetivação do estágio é considerado de importância
fundamental no processo de formação inicial do futuro docente. Nas palavras de
Pimenta e Lima (2004) o estágio supervisionado é entendido como o eixo central da
formação, pois é através dele que o futuro profissional tem a oportunidade de colocar
em prática as teorias apreendidas durante sua formação inicial. Ou seja, é um período
de treinamento, um espaço de aprendizagem do fazer concreto com possibilidades de
atuação em diferentes situações de ensino com possibilidade de atuação em
contextos distintos (BURIOLLA, 2000).
A PRÁTICA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE GEOGRAFIA DA
UNICENTRO
De acordo com o regulamento do estágio de Geografia da Unicentro - campus
Irati ̸ PR, aprovado em 20142, esse é definido como um conjunto de atividades de
cunho didático-pedagógico a serem desenvolvidas nas escolas de Educação Básica,

Cartilha esclarecedora sobre a lei do estágio: lei nº 11.788/2008 – Brasília: MTE, SPPE, DPJ, CGPI,
2008.
2 Foi utilizado nessa pesquisa o regulamento de estágio de Geografia da Unicentro - campus Irati ̸ Pr,
isso devido ao mudança na grade curricular do curso e por isso até a data desse relatório o novo
regulamento do estágio não havia sido elaborado pelo departamento de Geografia da Unicentro –
campus CEDETEG – Guarapuava ̸ PR.
1

tanto da rede pública e/ou particular, e ainda por meio de projetos de pesquisa e/ou
extensão, por alunos regularmente matriculados no curso de Licenciatura em
Geografia da Unicentro.
Dessa forma, o estágio está organizado com atividades a serem desenvolvidas
pelo aluno como: a docência em sala de aula; atividades e ações vinculadas à
metodologia de projetos, a serem desenvolvidos no âmbito da escola; bem como,
atividades de pesquisa e extensão, entendidas aqui como elementos componentes da
formação profissional do professor.
No que confere a operacionalização, esse ocorre por meio de disciplinas
específicas ofertadas regularmente, de acordo com a grade curricular do curso e
atividades práticas realizadas nas escolas.
Cabe destacar ainda, que o estágio no curso de Geografia, tem como objetivo,
a formação e a capacitação do licenciando para atuar no ensino da Geografia na
Educação Básica no 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental e também no Ensino Médio.
Bem como, em atividades profissionais dentro do campo da educação geográfica e
em instituições de naturezas diversas. Objetivando ainda, oportunizar ao licenciando,
o conhecimento da realidade escolar e da educação como um todo, aprimorando sua
experiência com a prática da sala de aula. Busca também, construir uma postura
investigativa e autônoma na formação da identidade do licenciando, enquanto
profissional da educação (RESOLUÇÃO Nº 002-CONSET/SEAA/I/UNICENTRO,
2013)
Para tanto é exigida uma carga horária mínima de atividades de 406 horas,
sendo que 180 delas destinadas a atividades a serem executadas na forma de
atuação prática em escolas da rede de ensino. Na prática, os licenciandos em
Geografia concretizam na escola de atuação, duas horas aulas de observação e oito
aulas de atuação, tendo dez horas para preparação, isso no primeiro semestre da
disciplina estágio supervisionado. No segundo semestre a carga horária concretizada
se da da mesma forma, acrescento um projeto realizado na escola de atuação.
As orientações do regulamento de estágio da instituição supracitada são para
que todas as atividades do Estágio Supervisionado sejam coordenadas e
supervisionadas por docentes do Departamento de Geografia da Unicentro em
parceria com o professor da Escola Básica que acompanha o licenciando em sua

atuação em sala. Como forma de avaliação do licenciando, ao final é exigido a
produção de um relatório com as atividades executadas durante o estágio
supervisionado.
METODOLOGIA
A pesquisa teve início no mês de outubro de 2015, partindo da revisão
bibliográfica do tema. Esse momento se estendeu até o mês de novembro do mesmo
ano. Após fundamentação teórica, no mês de dezembro, foram distribuídos, aos
acadêmicos do curso questionários direcionados aos professores de Geografia que
atuam e acompanham os acadêmicos no estágio supervisionado efetivado na Escola
Básica.
Em outubro de 2015 foram iniciados os trabalhos. Primeiramente optou-se por
investigar os professores de Geografia da Escola Básica que recebem os acadêmicos
do 3º ano de Geografia Licenciatura para o Estágio Curricular Supervisionado I. Ao
final desse mesmo mês os acadêmicos retornaram com os questionários respondidos
pelos professores. De posse dos questionários, no mês de fevereiro de 2016, passouse para a interpretação dos questionários devolvidos.
A pesquisa privilegiou os aspectos quanti-qualitativo e adotou como forma de
coleta de dados o questionário. Esse, segundo Gil (1999, p.128) é definido:
Como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos
elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo
o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas,
situações vivenciadas etc.

No que confere aos questionários, foram distribuídos trinta e três, um para cada
acadêmico do 3º ano do curso de Geografia Licenciatura da UNICENTRO – campus
CEDETEG. Esses receberam os questionários para serem entregues a professores
de Geografia da Escola Básica que os acompanham no estágio supervisionado.
A opção pelo uso do questionário para coleta de dados se deu apoiado em Gil
(1999, p. 128-129) que essa forma: a) possibilita atingir grande número de pessoas,
mesmo que estejam dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o
questionário pode ser enviado pelo correio; b) implica menores gastos com pessoal,
posto que o questionário não exige o treinamento dos pesquisadores; c) garante o
anonimato das respostas; d) permite que as pessoas o respondam no momento em

que julgarem mais convenientes; e) não expõe os pesquisadores à influência das
opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado. Marconi e Lakatos (1999, p. 100)
alertam ainda que:
Junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta explicando a
natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas,
tentando despertar o interesse do recebedor para que ele preencha e devolva
o questionário dentro de um prazo razoável.

Do total dos questionários distribuídos, obtivemos de retorno, 28% deles. Cabe
observar que os professores supervisores do estágio supervisionado do ano de 2015,
organizaram os acadêmicos em grupos para a efetivação do estágio supervisionado
I.
Essa situação permitiu a formação de sete grupos atendidos por sete
professores de Geografia da Escola Básica. Portanto, obtivemos 100% de retorno dos
questionários. A postura dos professores supervisores quando a formação de grupos
teve como justificativa o número grande de acadêmico com necessidade de atuação
no estágio e o número não tão grande de escolas e professores dispostos a aceitar o
estagiário. Essa informação foi coletada junto aos acadêmicos.
Também, foi entregue aos sujeitos da pesquisa (professores de Geografia da
Escola Básica) uma carta explicando o porquê e a relevância da pesquisa acadêmica.
Esse procedimento promoveu um maior envolvimento dos participantes. E para
conservar o anonimato dos sujeitos da pesquisa, suas falas serão identificadas como
P(professor) e 1 (como ordem de verificação). Essa ordem irá até P7.
Consideramos nessa pesquisa dois grupos de sujeitos, um que dentro do
entendimento da pesquisa, atuou de forma direta ( professores de Geografia da
Escola Básica)

o

outro grupo atuou de forma indireta (os acadêmicos

que

entregaram os questionários aos seus professores de estágio).
PERFIL DOS PROFESSORES SUJEITOS DIRETOS DA PESQUISA
Dos professores participantes da pesquisa 90% deles possuem graduação em
Geografia, 10% lecionam a disciplina, masnão possuem formação em Geografia e sim
em outra área do conheciamento.
Segundo relato de acadêmicos que fazem parte de um dos

grupo que é

acompanhado por esses professores, isso ocorre devido a falta de professor na

disciplina específica na escola em que atuam, e para os alunos não ficarem sem
professor o Núcleo Regional de Ensino ofereceu as aulas de Geografia para o
professor que quisesse ministrar , sem a preocupação com a formação específica.
No que confere ao tempo de regência em classe, 80% possui mais de dez anos
de exercício profissional. E 20% até até cinco anos . Quanto ao gênero 30% deles
são do sexo masculino e 70% do sexo feminino. Todos possuem pelo menos uma
especialização lato sensu.
Sobre as escolas que atuam, 47% delas estão classificadas na modalidade de
ensino Educação do Campo e 65% estão localizadas na área urbana de município
do Estado do Paraná.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O questionário elaborado e distibuidos aos professores de Geografia da Escola
Básica, era composto

de uma questão geral, desdobrada em

específicas: “como você professor, percebe

seis questões

a forma de organização e de

operacionalização do estágio supervisionado do curso de Geografia Licenciatura
UNICENTRO – campus CEDETEG no que confere a :


ao plano de estágio elaborado pelos estágiários ;



Organização da aula, do material didático, domínio do conteúdo quando

da atuação em sala de aula ;


ao número de horas destinadas ao estágio, para a formação de um

professor de qualidade,


a comunicação entre o professor supervisor da Universidade e o

professor que atua e recebe o estagiário na Escola Básica;


ao acompanhamento do estagiário pelo departamento de Geografia da

instituição de ensino superior


aos pontos positivos e os que devem ser melhorados dentro da proposta

do estágio a partir de sua percepção.
Sobre a existência de comunicação entre o professor supervisor do estágio no
ensino superior e da Escola Básica , 90% dos questionários trouxeram que em 2015
não houve comunicação entre as partes, apenas com o acadêmico estágiário, como
sugere um dos trechos do questionário : “não houve contato com a supervisora do

estágio” (P1, 2015). Essa situação é vista como preocupante, pois como preconiza o
regulamento de estágio, existe a necessiade de diálogo constante entre o professor
responsável pelo estágio

supervisionado

e o professor da rede pública que

acompanha esse acadêmico em sua atuação em sala de aula.
Sobre a organização da aula, do material didático, domínio de conteúdo, 80%
das respostas, trazem que os acadêmicos conseguiram chamar a atenção dos alunos
e o material apresentado serviu ao propósito.Como sugere um dos trecho do
questionário “ o material utilizado pelo estagiário, foi muito bm elaborado e aplicado,
despertando o interesse dos alunos pelo conteúdo proposto” (P4, 2015). Essa
situação mostra que apesar de existir carência de acompamhamento por parte de
supervisores do estágio , os acadêmicos permanecem comprometidos com o curso,
com o estágio e com a qualidade de sua formação. Por outro lado 20% dos
questionários trouxeram que alguns estágiários apresentam falhas na hora de planejar
a aula. Segundo a P2 “ os planos de aula não ficaram claros, alguns estagiário não
elaboram um planejamento pensando em seu uso e sim em cumprir com
formalidades, outros não possuem os conceitos bem definidos dos itens que
compoem um planejamento” (2015).
Os questionários revelaram que 70% dos estagiários apresentam dificuldade
em fazer a transposição didática do conteúdo acadêmico para o escolar. A P3 reforça
essa situação em sua fala “os estagiários chegam a sala de aula com leuturas
acadêmicas e os alunos estão acostumados com a linguagem trazida pelo livro
didático e assim acaba ficando vizivel a dificuldade de transpor para uma linguagem
mais fácil de ser entendida pelos alunos” (2015). Essa situação apresentada, é
lembrada por Moreira, Marçal, Ulhôa (2006, p, 28) em que firmam existir:
Há um distanciamento entre os conteúdos acadêmicos os conteúdos
necessários ao saber ensinado. A dificuldade metodológica para trabalhar os
conceitos geográficos exige, por parte do professor, uma reflexão diária sobre
como ensinar tais conceitos aos alunos do Ensino Fundamental e Médio, ou
seja, como fazer a transposição didática.

Sobre o número de horas destinadas ao estágio supervisionado, 100% dos
questionários concordam que não são suficiente, e como justificativa está o número
grande de conteúdos que precisaram ser

trabalhados em sala de aula pelos

estagiários. A P7 consegue traduzir essa afirmativa em sua fala quando diz: “a carga

horária do estágio não é suficiente para um trabalho de qualidade, são muitos os
conteúdos a serem trabalhados o que não permite o desenvolvimento de atividades
mais atrativas, o ambiente escolar é muito complexo para ser compreendido em
algumas horas apenas”(2015). Essa situação faz com que, quando formado e posto
no mecado de trabalho o recem formado venha a sertir dificuldade na hora de ministrar
a disciplina. Esse entendimento é confirmado por Pimenta (1997, p.40) , ao afirmar
que:
O estágio supervisionado torna-se importante no processo de formação
docente, pois proporciona aos futuros professores, em especial aos alunos
da graduação do Curso de Geografia, um contato imediato com o ambiente
que envolve o cotidiano de um educador. Foi a partir desta experiência que
os alunos começaram a se perceberem como futuros professores, ou seja,
pela primeira vez enfrentando o desafio de conviver, falar e ouvir, com
linguagens e saberes diferentes daqueles de seus campos específicos.

De modo geral, a percepção da organização do estágio supervisionado em
Geografia da Unicentro é boa, como sugere a fala do P6 “apesar de apresentar
dificuldades na atuação em sala de aula ,os estagiários apresentam interesse. Mas,
existe a necessidade de mudança na forma como o estágio vem sendo conduzido,
essa observação de necessidade de mudança ao meu ver, vai melhorar a qualidade
do futuro professor. Pois, essas dificuldades apresentadas pelos estagiários hoje, são
as mesmas que eu tinha quando acadêmica da Unicentro, isso não mudou”(2015).
A indicação de necessidade de

mudanças, são sugeridas por 100% dos

questionários, a ampliação do número de horas do estágiário em sala de aula também
. Em um terceiro momento os questionários apontam a necessidade de trabalhar
formas de transpor o conteúdo acadêmico de forma didática. Como sugere o P5 “
quando eu era acadêmico sentia dificuldade de levar para a sala de aua o que eu
aprendia na faculdade, eu somente consegui fazer a transposição dos conteúdos anos
mais tarde , depois de muito estudar e refetir minhas dificuldades” (2015). E por fim, o
domínio do conteúdo geográfico escolar pelos estagiários.
Diante do observado, na percepção dos professores da Escola Básica, o estágio
se caracteriza como um momento importante na formação inicial do professor de
Geografia. Sobre a organização e operacionalização é entendido como havendo
necessidade de mudanças . Principalmente na comunicação entre o supervisor do
estágio e os professores da Escola Básica.

Na segunda fase da pesquisa, sérá apresentado as percepções dos acadêmicos
do curso e na terceira fase a percepção dos professores supervisores do estágio na
academia . De posse de todas as percepções será realizado uma triagulação dos
resultados obtidos.
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PRINCIPAIS ELEMENTOS PARA A CONSTITUIÇÃO DA DOCÊNCIA NAS
MEMÓRIAS DE BOLSISTAS DO PIBID
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Eixo 2 – Formação de Professores

RESUMO
A formação inicial em licenciatura deve prever uma série de elementos que possam dar suporte a futura
profissão docente. Entretanto, alguns cursos de formação inicial não estão conseguindo atender essa
demanda, deixando assim, algumas lacunas na formação. Para isto, alguns discentes procuram inserirse em atividades e/ou projetos que possam agregar e aproximar os conteúdos aprendidos na
universidade com o contexto escolar. Nesse sentido, vem o PIBID se comportando como uma
ferramenta de consolidação da docência. Neste trabalho temos por objetivo compreender quais foram
as questões de maior relevância abordadas nos memoriais de bolsistas ID do PIBID Interdisciplinar
Subprojeto “Organização do trabalho pedagógico do professor de Educação Física e da Pedagogia nos
anos iniciais do Ensino Fundamental” para a constituição da docência. Para isto, nos utilizamos de uma
pesquisa qualitativa do tipo documental, com base nos aportes teóricos da análise textual discursiva a
partir de doze memoriais elaborados no ano de 2014 por bolsistas de iniciação à docência do subprojeto
em questão. Foram constituídas categorias à posteriori levando-se em consideração os aspectos mais
relevantes sobre a constituição da docência segundo os bolsistas durante seu percurso formativo.
Como principais resultados, podemos perceber que o PIBID vem sendo visto como uma excelente
alternativa para complementar a formação inicial precária, do mesmo modo que auxilia na permanência
ou não na licencitura escolhida. Também a ele é atrelado a potencialidade de unir teoria e práticca e
de aproximar universidade e escola. A construção da identidade docente desses bolsistas também foi
algo bastante pontuado. A partir da inserção no PIBID, os bolsistas puderam perceber a importância
do planejamento como estruturador e organizador do trabalho com os alunos. Ao que diz respeito a
interdisciplinaridade, esta suscitou a necessidade de maiores estudos vistas as muitas dificuldades no
seu entendimento e aplicação. Os dados nos levam também para a ilusão de que o PIBID por si só
melhora a formação para a docência enquanto que a formação inicial para a educação básica
permanece frágil.
Palavras-chave: Constituição da Docência. Formação de Professores. PIBID.

INTRODUÇÃO
A inserção precoce nos contextos escolares vem se tornando uma alternativa
eficaz no que diz respeito à aproximação dos futuros professores com a sua área de
atuação. Para isso o país vem investindo em políticas de incentivo e valorização da
docência e dos cursos de licenciatura. No intuito de promover a articulação da
educação básica e do ensino superior permanentemente,
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[...] foi consolidada pelo Decreto nº 6755, de 29 de janeiro de 2009, que
instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica e disciplinou a atuação da CAPES no fomento a programas
para qualificação e valorização da docência na formação inicial e continuada,
nas modalidades presencial e a distância. (MONTANDON, 2012, p. 48).

Em consonância, “a lei [...] atribuiu à Capes competência para conceder bolsas
para professores em serviço nas redes de educação básica, além de bolsas para
licenciandos presenciais e para professores formadores que atuam nas IES”
(MATEUS, 2014, p. 369). Nesse viés, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência, vem se legitimando como uma importante ferramenta na construção da
identidade docente dos acadêmicos em formação inicial, pois propicia que estes
possam, através da inserção docente precoce, vivenciar aspectos relacionados ao
cotidiano do professor na escola, e às diferentes rotinas que fazem parte do trabalho
docente.
Ao encontro desse pensamento, Montandon (2012) ratifica que:
O Pibid apresenta propostas de superação para os pontos frágeis dos cursos
de Licenciatura como, por exemplo, colocar o licenciando no contexto para o
qual está se formando, especialmente nos semestres iniciais, fomentar a
formação na prática, em estreita relação teoria-prática, mas sem perder a
perspectiva de desenvolvimento em metodologias, materiais, conteúdos de
ensino. (MONTANDON, 2012, p. 55)

O referido programa tem o potencial de aproximar a universidade e escola
tentando assim, criar elos de ligação entre ambas que possam favorecer a ampliação
dos conhecimentos através da experiência, bem como é evidenciado por Mateus
(2014, p. 367) que “no Pibid, a parceria universidade-escola institucionaliza-se como
política pública de formação inicial de professores”.
Baseado no que foi recém- exposto, este escrito tem o objetivo compreender
quais foram as questões de maior relevância abordadas nos memoriais de bolsistas
ID1 do PIBID Interdisciplinar Subprojeto “Organização do trabalho pedagógico do
professor de Educação Física e da Pedagogia nos anos iniciais do Ensino
Fundamental” para a constituição da docência para tentar responder ao seguinte
problema de pesquisa: Que aspectos são considerados pelos bolsistas do PIBID
Interdisciplinar Subprojeto “Organização do trabalho pedagógico da Educação Física
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e da Pedagogia nos anos iniciais do Enino Fundamental” como relevantes no
processo de constituição da docência?
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Uma das constantes preocupações dos acadêmicos em formação inicial consiste
no distanciamento entre universidade e escola, fator este que culmina na dificuldade
de estabelecer correlações entre os conhecimentos adquiridos ao longo do curso com
a realidade encontrada no ambiente escolar. Em decorrência disso, muitos buscam
suprir tal carência buscando se inserir no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência, visando agregar mais experiência a sua formação docente.
Embora o currículo contemple em sua formulação aspectos relacionados a
profissão docente, assegurando principalmente por intermédio dos estágios,
momentos nos quais os futuros professores possam experienciar a prática pedagógica
em sua essência. No entanto, como evidenciam Gatti e Barretto (2009, p. 258) “os
estágios obrigatórios constam nas propostas curriculares sem planejamento e sem
vinculação clara com os sistemas escolares, e sem explicitar as formas de sua
supervisão”. Assim sendo, os estágios supervisionados se mostram um tanto quanto
desconexos para com a realidade escolar, ao passo que parecem estar sendo
insuficientes para que se constituam os saberes necessários ao exercício da
profissão.
No mesmo sentido, o currículo apresenta lacunas referentes a transposição dos
conteúdos apreendidos nos cursos de licenciatura para as entidades escolares, como
salienta Marcelo Garcia (2010, p. 14), “os estudantes em formação costumam
perceber que tanto os conhecimentos como as normas de atuação transmitidos na
instituição de formação pouco têm a ver com os conhecimentos e as práticas
profissionais”. Loch, Lopes e Vaz (2011, p. 16365) enfatizam que “ao considerar a
atuação do professor em formação na escola, em contato direto com os alunos, ele
estará aprendendo o principal ofício de sua profissão, o ensino”.
A participação no PIBID demonstra ser uma alternativa para complementar a
formação dos futuros professores, possibilitando a estes um maior embasamento para
a construção da sua prática docente, sua forma de organização permite que os
acadêmicos estejam efetivamente inseridos e integrados a escola. O envolvimento

com os saberes e fazeres docentes viabiliza ainda a identificação do ser professor.
André (2012) em sua colocação certifica que:
Os programas que se desenvolvem em parceria entre universidade e escola
devem ser valorizados e ampliados para diferentes regiões do país porque
constituem excelentes alternativas para superar o distanciamento que
historicamente se observa entre os espaços da formação e do exercício
profissional. Além disso, auxiliam os estudantes a se identificarem com a
profissão e favorecem a inserção na docência. (ANDRÉ, 2012, p. 127).

Dentro do contexto escolar, o professor ao planejar suas aulas busca atingir
algum propósito, ou seja, há uma intencionalidade no modo como conduz seu trabalho
com os alunos, não é algo que possa ser improvisado. Planejar não é uma tarefa
singular ao professor, mas sim uma atividade que está associada ao ser humano, pois
antes de realizarmos algo de certa forma planejamos aquilo que pretendemos fazer,
pois o ser humano possui a capacidade de pensar e de refletir sobre suas ações. De
acordo com isso, Bossle (2002, p. 31) destaca que “o planejamento de ensino,
portanto, é uma construção orientadora da ação docente, que como processo,
organiza e da direção a prática coerente com os objetivos a que se propõe”.
É primordial que no ato de planejar o professor realize com os alunos, antes de
tudo, o reconhecimento da realidade tanto no que diz respeito ao contexto escolar
quanto ao conhecimento que os alunos possuem. Nesse sentido, Bossle (2002, p. 33)
enfatiza que “o planejamento de ensino é processual, são todas as decisões e ações
do professor na interação com o contexto da comunidade escolar”.
As explanações feitas anteriormente demonstram que o planejamento constitui
um elemento essencial na construção da prática docente, sendo de suma importância
que os futuros educadores compreendam o seu papel no processo educativo. Tal
entendimento se justifica nas palavras de Padilha (2001) quando este salienta que:
A atividade de planejar é atividade intrínseca à educação por suas
características básicas de evitar o improviso, prever o futuro, de estabelecer
caminhos que podem nortear mais apropriadamente a execução da ação
educativa, especialmente quando garantindo a socialização do ato de
planejar, que deve prever o acompanhamento e a avaliação da própria ação.
(PADILHA, 2001, p. 45).

Alves e Araújo (2009, p. 392) argumentam que “é muito importante também que
o planejamento aconteça de forma coletiva onde os professores possam se reunir
para estabelecer linhas comuns de ação diante da realidade encontrada [...]”. Uma

vez que a ação do planejamento tem como ponto de partida alcançar o mesmo
propósito: uma aprendizagem significativa.
METODOLOGIA
A seguir, discorreremos sobre a metodologia utilizada na elaboração deste
trabalho, como caminho para responder o problema de pesquisa “Que aspectos são
considerados pelos bolsistas do PIBID Interdisciplinar Subprojeto “Organização do
trabalho pedagógico da Educação Física e da Pedagogia nos anos iniciais do Enino
Fundamental” como relevantes no processo de constituição da docência?”.
Tendo como base o problema proposto para este estudo, realizamos uma
pesquisa qualitativa, do tipo documental, com base nos aportes teórico-conceitual da
análise textual discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2011) a partir dos memoriais dos
bolsistas de iniciação à docência do PIBID Interdisciplinar Subprojeto “Organização
do trabalho pedagógico do professor de Educação Física e da Pedagogia nos anos
iniciais do Ensino Fundamental”, na qual buscamos identificar aspectos levados em
consideração pelos bolsistas na descrição do processo de constituição da docência
vivenciado por eles nas atividades do programa. Esses memoriais foram elaborados
com base nas experiências vivenciadas pelos bolsistas ao longo do ano de 2014.
A solicitação para a escrita do memorial se deu por acreditarmos que este
processo constitui-se em um ato narrativo da trajetória de vida dos sujeitos, no qual é
possível rememorar os momentos e as experiências mais significativas do processo
formativo. O objeto de análise é o próprio sujeito, e a reflexão sistemática e intencional
sobre suas lembranças é um para ressignificá-las e, assim compreendê-las a luz de
novos estudos e teorizações.
Assim, decidimos pela leitura do documento resultante do processo de escrita
sobre as experiências pessoais e profissionais na expectativa que ele oferecesse uma
riqueza de informações sobre a trajetória desses futuros professores, bem como
relatos de experiência que se constituíram, segundo os bolsistas, como significativas
para a formação dos mesmos.
Foram analisados doze memoriais descritivos/formativos de bolsistas de
iniciação à docência, dos quais, sete eram de acadêmicos do Curso de Pedagogia Licenciatura e cinco de acadêmicos do Curso de Educação Física Licenciatura da

Universidade Federal de Santa Maria/RS. Os acadêmicos participantes da pesquisa
cursavam, no momento da escrita do memorial, entre o quarto e oitavo semestres de
seus respectivos cursos.
As análises foram realizadas, levando-se em consideração os aspectos mais
relevantes sobre a constituição da docência segundo os bolsistas, que representavam
para eles elementos significativos sobre seus percursos formativos. Esses aspectos
acabaram constituindo categorias à posteriori, são elas: A escolha pela docência
como profissão; O PIBID como espaço de formação; Interdisciplinaridade, um
caminho ainda a construir; Planejar para ensinar.
RESULTADOS E CONSTATAÇÕES
A seguir apresentamos os resultados que se referem a cada uma das categorias
acima listadas.
A ESCOLHA PELA DOCÊNCIA COMO PROFISSÃO
Uma das primeiras memórias destacadas nos memoriais foi um resumo de sua
vida escolar e a escolha pela profissão. Quais foram seus anseios e expectativas
frente ao futuro de suas vidas e, obviamente, a escolha foi feita levando-se em
consideração suas afinidades. Alguns chegaram a destacar que a vontade de ser
professor era um sonho de criança que gostaria de realizar.
Houve os que relataram estar em dúvida entre dois cursos para sua carreira
profissional, todavia, ambas as opções apontadas eram licenciaturas. Assim, pode-se
perceber que a escolha não se definia em seguir a carreira docente ou não, mas sim,
qual disciplina lecionar. Conforme pode ser ressaltado no fragmento abaixo:
[...] minha primeira opção era o curso de Educação Física como não consegui
resolvi escolher pedagogia como a segunda opção para seguir vida
acadêmica. Mas escolhi em ser professora, enfrentar os desafios, os
obstáculos que tiver que enfrentar para que eu possa ensinar quem precisa.
(Menorial 4).

Grande parte do que nos tornamos, em algum momento da vida, sofreu a
influência de algo ou alguém. Professores que nos ensinaram muito durante a vida
nos influenciam ao gosto pela docência também, do mesmo modo que, professores
que deixaram a desejar em nossa trajetória acadêmica também podem influenciar
nesta escolha profissional futura. O gosto pelos esportes, jogos e até competições

influenciaram muitas pessoas na escolha pelo curso de Licenciatura em Educação
Física.
Mesmo após a escolha, sobre alguns ainda pairavam incertezas quanto ao futuro
da profissão e suas intempéries. Ao decorrer do curso, geralmente, são identificadas
diversas dificuldades em relação à docência. Questões estas que nos apontam para
a próxima categoria: O PIBID como espaço de formação.
O PIBID COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO
Como este escrito está atrelado a refletir questões que envolvem o PIBID, então,
a seguir, há a tentativa de evidenciar o porquê que estes discentes resolveram
caminhar em direção ao PIBID. Como já mencionado, o PIBID é uma política pública
que a tem a intenção de inserir acadêmicos em formação inicial nos espaços escolares
visando a qualificação da formação desse futuro profissional da educação. Assim,
para a inserção neste Programa, alguns bolsistas apontam a escassez de
experiências práticas na formação acadêmica e, em contrapartida, o PIBID como uma
possibilidade de mudança neste quadro. E, para alguns, esta inserção é muito
importante e até considerada como o “único meio” de conhecer o que o futuro
profissional lhes reserva, o que pode ser identificado no fragmento abaixo:
[...] antes do PIBID a graduação ainda não havia me proporcionado base
suficiente para assumir uma turma. (Memorial 6).

A falta de espaços para transposição de conteúdos teóricos para a prática,
assertiva bastante recorrente e perceptível na escrita dos memoriais feitos pelos
bolsistas, aponta diretamente para a escassez de inserções práticas pela qual a
maioria das licenciaturas é assolada. Sendo assim, muitos desses bolsistas assinalam
a sua escolha pelo PIBID como uma tentativa de suprir carências existentes neste
quesito da formação inicial. Esta assertiva pode ser percebida na leitura dos seguintes
trechos retirados de memoriais analisados para esta escrita.
Minha escolha surgiu da necessidade de encontrar uma Pedagogia mais
prática, mais atuante de suas teorizações [...]. (Memorial 1).
[...] buscando sempre atrelar a teoria estudada no curso com uma possível
prática enquanto educadora realizei seleção para o Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na UFSM. (Memorial 2).
A escolha pelo PIBID se produziu por isso, pois a oportunidade única de
vivenciar na prática a docência faz com que nossa formação seja qualificada,

ou seja, as dificuldades que se encontra no dia a dia, os planejamentos,
planos de aula realizados e o enfrentamento dos alunos, mostra a realidade
escolar que vamos encontrar no futuro como profissionais. (Memorial 11).
No 4° e 5° semestre do curso, tive meus primeiros contatos com sala de aula.
Realizamos inserções em Educação infantil e Anos Iniciais, e podemos
assim, conhecer a realidade escolar. Foram essas experiências que
despertaram em mim o interesse pelo PIBID. (Memorial 3).

Os autores dos memoriais analisados enfatizam a necessidade de conhecer
melhor o ambiente escolar, ou seja, aproximar universidade e escola. A aproximação
entre universidade e escola se traduz num potencial facilitador para a conciliação entre
teoria e prática, já que a maioria das licenciaturas prevê uma porcentagem de prática
em seus cursos, entretanto, é ocupada principalmente pela teoria, sendo deixada de
lado como se não fosse tão importante.
Os estágios são obrigatórios nos currículos dos cursos de licenciatura e são
previstos em lei, como as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores, por
exemplo. Geralmente os estágios curriculares não permitem que o discente tenha
contato com todos ambientes que perfazem a escola. A maioria dos estagiários não
são inseridos na escola de fato, ou seja, vão até a escola, ministram suas aulas (nem
sempre supervisionados) e vão embora, tendo pouco ou nenhum espaço de diálogo
com os professores, supervisão escolar e equipe diretiva. Assim, para alguns bolsistas
deste Subprojeto, os estágios curriculares presentes nas licenciaturas são muito
curtos e não contemplam todos os itens pertinentes a profissão docente, conforme o
trecho abaixo:
Escolhi entrar no PIBID, pois acho que apenas os estágios curriculares
obrigatórios durante a formação, não são suficientes para preparar
profissionalmente os acadêmicos da licenciatura [...]. (Memorial 5).

Diante disso, os bolsistas apontam o PIBID como uma ferramenta significativa
na interligação dos saberes teóricos e práticos, corroborando para melhorar a
formação pedagógica durante a graduação. Assim, durante a análise dos memoriais
pôde ser constatado que, para eles, o PIBID oportuniza a superação desse
distanciamento.
Outra particularidade do PIBID que obteve destaque nas narrativas dos
acadêmicos salienta o incentivo à iniciação científica, uma vez que o estímulo da
prática da pesquisa apresenta-se defasado nos cursos de formação inicial. Deste

modo, é imprescindível que os futuros docentes sejam capazes de compreender a
importância da pesquisa no âmbito educacional, sabendo aproveitar as experiências
adquiridas na elaboração de novos conhecimentos. O fragmento abaixo retrata a
relevância do PIBID como articulador no fomento a pesquisa.
[...] o PIBID é uma grande oportunidade para experienciar a prática docente
e para prosseguir também no campo da escrita acadêmica já que a escola é
um espaço muito rico de pesquisa. (Memorial 1).

Até então, foram ressaltados, em sua maioria, benefícios do PIBID para os
acadêmicos em formação inicial. Todavia, as possíveis falhas do programa são
ocultadas pela presença da ideia majoritária e um tanto ingênua de que o simples fato
de haver uma aproximação com a escola e com situações de ensino, por si só mudam
a trajetória da formação para a docência, evidenciando a situação de precariedade
que os cursos de formação de professores operam, no que diz respeito, uma formação
voltada para atuação na educação básica. Ou seja, muito pouco sobre a educação
básica ainda é visto e tomado como objeto de estudo e aprofundamento nos cursos
de licenciatura, o que faz com que, ações, atividades, e estudos que deveriam estar
na rotina das práticas formativas, passem a ser vistas como as grandes contribuições
do PIBID, que, por sua vez, deveria apenas aprofundá-las e qualificá-las. O PIBID
deveria existir para dar um reforço para uma formação que já garantisse um conjunto
de saberes profissionais para todos os acadêmicos de forma igualitária.
INTERDISCIPLINARIDADE, UM CAMINHO AINDA A CONSTRUIR
Muito vem sendo discutido no meio educacional sobre o tema da
interdisciplinaridade. Tal discussão se remete tanto a questões conceituais quanto
procedimentais, uma vez que a compreensão sobre esta temática ainda é limitada.
Essa visão se reflete também no conteúdo presente nos memoriais:
Participar de um projeto interdisciplinar às vezes é meio confuso, pois exige
muita compreensão do que é interdisciplinaridade. (Memorial 10)

Embora bastante discutida em todos os âmbitos, a interdisciplinaridade ainda
está longe de ser compreendida. A falta de entendimento para transpô-la à prática
pedagógica ainda assola a maioria dos ambientes de ensino seja eles públicos ou
privados, de educação básica ou de ensino superior.

Para alguns, o tema permaneceu confuso durante sua permanência no PIBID,
ao passo que exigia muita compreensão para colocá-lo em prática. E, aos que
consideraram ter posto em prática, ao menos em partes, encontraram dificuldades
como, por exemplo, o conteúdo que deveria ser trabalhado em cada ano e de que
maneira este pudesse ser desenvolvido de forma interdisciplinar, exigindo assim, um
maior conhecimento sobre o assunto. Na leitura dos memoriais podemos ratificar tal
afirmação:
Algumas dificuldades foram encontradas, como por exemplo, o conteúdo que
deveria ser trabalhado em cada ano e como desenvolver os mesmos de
forma interdisciplinar. (Memorial 11)
Acredito que conseguimos em partes, enquanto grupo, colocá-la em prática,
mas ressalto a necessidade de um maior conhecimento sobre o assunto [...].
(Memorial 3).

O termo interdisciplinaridde foi bastante pontuado na escrita dos memoriais,
todavia, as palavras dificuldade e maior compreensão permaneciam atreladas a este
termo. Nos memoriais foi possível identificar que os acadêmicos buscaram maneiras
diferentes para minimizar as dificuldades encontradas na sistematização e na
realização do trabalho pedagógico interdisciplinar. Para isso, a própria organização
escolar serviu de suporte para que os alunos pudessem ter um embasamento para a
elaboração de seu planejamento tanto individual quanto coletivo. O ensino por
Complexo Temático, Temas Geradores ou Temas Transversais foram utilizados como
referência para a construção das ações docentes.
Apesar de ter sido um desafio, os acadêmicos demonstraram interesse em
compreender melhor a real finalidade de um trabalho interdisciplinar e de como
efetivá-lo na escola, no entanto, ressaltam que há uma necessidade de um maior
aporte teórico para que as ações pontuais interdisciplinares possam se tornar
contínuas e significativas.
Entretanto, embora este Subprojeto Interdisciplinar tenha a proposta de
organizar o trabalho pedagógico da Educação Física e da Pedagogia de maneira
interdisciplinar, como o nome já sugere, fica evidente que este não tenha atingido seu
propósito neste quesito. Ainda que bastante citado nos memoriais, o termo
interdisciplinaridade remete-se, principalmente, para as dificuldades para com o

planejamento entre duas áreas distintas. De acordo com isso, podemos partir para
nossa próxima categoria: Planejar para ensinar.
PLANEJAR PARA ENSINAR
Durante as análises dos memoriais foi possível observar nas narrativas dos
acadêmicos que o planejamento é um dos temas de destaque, visto que este possui
papel fundamental na consolidação do saber-fazer docente. Evidenciou-se que para
os futuros educadores não há dúvidas quanto à necessidade do planejamento, no
entanto muitas indagações ainda circundam a prática de sua elaboração, no que se
refere principalmente a questões como: o que ensinar e como ensinar. Ilustrando o
que foi acima exposto temos a seguinte fala:
A maior dificuldade que enfrentei com as turmas foi o planejamento, eu ficava
muito perdida no que trabalhar com eles e como era o nível de entendimento
dos alunos, assim às vezes acabava planejando alguma coisa que eles já
conheciam o que deixava as aulas monótonas. (Memorial 11).

Convém ressaltar que, à medida que os acadêmicos compreendem que o
planejamento é essencial para o processo de ensino-aprendizagem, estes recaem
sobre a dificuldade de estabelecer objetivos distintos impossibilitando assim, que
possa haver uma sequência didática de ensino ano após ano. E consequentemente,
isso acaba se refletindo na estruturação dos planos de aula, como podemos constatar
no trecho a seguir:
Então, nos deixa claro que o importante e principal meio antes de estar
inserido é saber o que se quer fazer tanto na escola quanto dentro da sala de
aula, porque o planejamento é o essencial de um professor [...]. (Memorial 8).

Em algumas situações os obstáculos encontrados referentes à construção do
planejamento estavam associados, em grande parte, ao desconhecimento do
contexto no qual estavam inseridos os alunos. Assim, para diagnosticar as principais
necessidades dos alunos, o diálogo foi pontuado como possibilidade para isto.
As explanações feitas anteriormente confirmam o planejamento como um
elemento fundamental na construção da prática docente. Nesse sentido, para uma
aprendizagem significativa seria importante que os educadores compreendam o papel
do planejamento no processo educativo.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A participação no PIBID demonstra, para os bolsistas, ser uma alternativa para
complementar a formação dos futuros professores, possibilitando a estes um maior
embasamento para a construção da sua prática docente, sua forma de organização
permite que os acadêmicos estejam efetivamente inseridos e integrados a escola.
Assim, a maioria dos bolsistas buscou o PIBID na tentativa de suprir carências que
surgiram durante o curso de formação inicial, principalmente a possibilidade de
conhecer a realidade escolar e confrontar peripécias da futura profissão.
Por conseguinte, o PIBID pode contribuir na decisão de permanecer ou não na
licenciatura escolhida possibilitando a valorização dos futuros docentes, ao passo que
pode propiciar a instrumentalização do trato pedagógico essencial ao processo de
ensino-aprendizagem, incentivando assim, a apropriação da carreira docente, o que,
por fim, pode colaborar na elevação da qualidade de ensino, caracterizando também
um dos objetivos do programa.
No que diz respeito às contribuições do PIBID para a formação dos acadêmicos
é inegável seu potencial de aproximar universidade-escola. O programa citado vem
propiciando que os estudantes possam atrelar teoria e prática, complementando seu
percurso formativo. As considerações presentes nos memoriais retratam que a
inserção precoce à docência vem solidificando as aprendizagens relacionadas ao
saber-fazer docente, bem como contribuir para a construção da identidade desses
professores.
Sobre a interdisciplinaridade compreendeu-se que este tema mostra-se um tanto
quanto confuso, pois ainda há lacunas teórico-metodológicas envolvendo a
organização do trabalho pedagógico interdisciplinar. Apesar de alguns bolsistas terem
escolhido o subprojeto interdisciplinar na tentativa de compreender melhor a proposta,
os termos “dificuldades” e “maior compreensão” continuam a descrever a
interdisciplinaridade para os bolsistas. Consequentemente podemos aferir que há a
necessidade de mais estudos acerca dessa temática, uma vez que o subprojeto não
conseguiu atender a proposição de um trabalho pedagógico interdisciplinar entre
Educação Física e Pedagogia.
Foi perceptível também, a importância atribuída à elaboração do planejamento
na escrita dos memoriais, uma vez que consideram o ato de planejar importante para
o processo educativo. A partir das dificuldades, conhecimento da realidade e diálogo

entre bolsistas ID, bolsistas supervisores e professores regentes, foi possível perceber
que planejar é essencial para o processo de ensino-aprendizagem, pois é por
intermédio dele que o professor estrutura e organiza seu trabalho com os alunos.
Alguns ainda assinalaram o PIBID como um incentivador para a iniciação
científica e participações em eventos formativos. Apesar disso, pode ser percebido
que ainda há necessidade de maiores estudos para que bordões e expressões
prontas não sejam utilizados de forma incorreta, ou seja, sem conhecer seu real
significado.
Embora muitas contribuições foram pontuadas pelos bolsistas deste subprojeto,
ingenuamente acreditam que o PIBID por si só melhora a formação para a docência
enquanto que a formação inicial para a educação básica permanece frágil. Assim
sendo, o PIBID não poderia ser tomado como uma tábua de salvação, isto é, o PIBID
deveria somente reforçar a formação inicial e não ser visto como único e potencial
salvador da formação de professores, enquanto que as licenciaturas permanecem
com suas fragilidades para a educação básica.
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INSTITUTOS FEDERAIS: CONTEXTO E DASAFIOS FORMATIVOS DOS
PROFESSORES
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RESUMO
O presente trabalho é desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa “Docência, escola, e formação
de professores” (DOCEFORM) e junto ao Programa de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e
Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, possuindo como temática
norteadora, as particularidades dos IFETs e os desafios formativos de professores que atuam nesse
contexto. Como objetivo, buscamos evidenciar as principais características do contexto de um Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), do estado do Rio Grande do Sul (RS), bem como
dos professores inseridos nesse contexto. Tal objetivo vincula-se à fase inicial da pesquisa, onde
buscamos informações sobre o Instituto Federal no qual o Campus investigado pertence, o próprio
Campus e os professores desse contexto; a fim de respondermos a seguinte indagação: como estão
constituídos os Institutos Federais e os professores que atuam no contexto de um IFET? A metodologia
utilizada teve abordagem qualitativa, embasada por Gatti & André (2010), Ghedin & Franco (2011) e
Santos (2011). Como instrumentos de coletas de informações para essa fase da pesquisa, utilizamos
observação e análise documental. Tais instrumentos, aliados às fontes de informação (sujeitos,
espaços e documentos) deram-se de forma articulada por compreendermos que nenhum deles poderia
garantir isoladamente a coleta de informações. Para embasar essa fase inicial de pesquisa, utilizamos
como referências: Pacheco (2011), Kuenzer (2010), Tardif (2002), Hypolito (2010), Oliveira & Assunção
(2009), entre outros. A partir dessas investigações preliminares, pudemos verificar algumas das
especificidades dos IFETs de modo geral, do contexto investigado e do trabalho docente nesse
contexto.
Palavras-chave: Institutos Federais de Educação. Trabalho docente. Desafios formativos.

INTRODUÇÃO
O presente artigo, elaborado a partir de dados preliminares de uma das
pesquisas desenvolvidas no âmbito do Grupo de Pesquisa “Docência, escola, e
formação de professores” (DOCEFORM) e junto Programa de Mestrado Profissional
em Políticas Públicas e Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa Maria
– UFSM, tem como temática norteadora as particularidades dos IFETs e os desafios
formativos de professores que atuam nesse contexto.
Como objetivo, buscamos neste trabalho, trazer elementos e características
constatadas a partir da investigação do contexto de um Instituto Federal de Educação,
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Ciência e Tecnologia (IFET) do estado do Rio Grande do Sul (RS), bem como dos
professores inseridos nesse contexto.
Para evidenciarmos estes elementos e características, partiu-se da seguinte
indagação: como estão constituídos os Institutos Federais e os professores que atuam
no contexto de um IFET?
A fim de termos nossa questão respondida e os objetivos deste trabalho
alcançados, estruturamos o presente texto de maneira a apresentar as características
gerais dos IFETs, para posterior apresentação do estudo realizado, bem como do
espaço e sujeitos investigados.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Com relação à Educação profissional no Brasil, apesar do grande enfoque que
a mesma obteve a partir do ano de 2008, onde através da Lei 11.892 houve a
implantação dos Institutos Federais no país; o ensino profissionalizante é uma
preocupação dos governos desde o início do Século XX, quando, em 1909, o então
Presidente da República, Nilo Peçanha, criou, nas capitais dos Estados, as Escolas
de Aprendizes Artífices para o ensino profissional primário e gratuito. (SANTOS, 2011)
Na época, a intenção era oferecer uma alternativa para que os filhos da classe
trabalhadora adquirissem uma profissão e entrassem no mercado de trabalho. Com a
instituição dos IFETs vemos que esta preocupação passou para além do mercado de
trabalho, na qual também se almeja a formação pessoal e acadêmica dos educandos,
bem como apoio as demandas dos arranjos produtivos locais.
Como expõe Kuenzer (2010, p. 863) a “mudança na forma de objetivação em
face das mudanças ocorridas no mundo do trabalho a partir do novo regime de
produção flexível”, foi o que implicou tal inversão.
De acordo com a Lei nº 11.892/08, os Institutos Federais são instituições de
ensino especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica nos diferentes
níveis e modalidades de ensino1, com base na integração de conhecimentos técnicos
e tecnológicos com práticas pedagógicas. (BRASIL, 2008)

1

De acordo com a LDB 9394/96, título V, capítulo I, artigo 21, os níveis de ensino da educação escolar
compõem-se de Educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e educação
superior. Os níveis de ensino dividem-se em Educação Especial, Educação Indígena, Educação a
Distancia, Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional e Tecnológica.

Tais instituições são tais quais Universidades Federais em termos de
funcionalidade, acesso ao fomento de pesquisa e extensão, e a todos os programas
de apoio que são disponibilizados às Universidades Federais. Também possuem
Reitor e só não tem autonomia plena, por terem entre suas funções a de ampliar a
oferta de matrículas de Educação Profissional Técnica e preparar professores na área
das ciências e matemática para os sistemas educacionais.
Nesse sentido, Pacheco (2010) menciona que, apesar das instituições
espelharem-se nas Universidades, pois são a elas equiparados, são na verdade uma
desafiadora novidade para a educação brasileira.
Com uma estrutura diferenciada uma vez que se organizam através de uma
estrutura multicampi, os IFETs podem ser encontradas em diferentes regiões do
Estado. Ou seja, a mesma instituição de ensino conta com diferentes campi, cada qual
com especificidades e cursos diferentes, mas todos pertencentes a uma única
Instituição e assim orientados pelas mesmas diretrizes e propósitos a qual a Instituição
acredita e se embasa.
A escolha pelos locais onde os campi se instalarão geralmente leva em conta
dimensões políticas, social, geográfica e de desenvolvimento. Em linhas gerais a
dimensão política envolve interesses; a social visa à universalização de atendimento;
a dimensão geográfica objetiva a interiorização da oferta de educação profissional e
o atendimento aos municípios não contemplados por escolas federais; e por fim a
dimensão de desenvolvimento visa contribuir para os arranjos produtivos e
necessidades locais. Neste sentido, podemos inferir que a instalação dos campi
seguem arranjos estratégicos.
Neste sentido, usamos as palavras de Pacheco (2011) que diz que
os IFETs apresentam-se com o compromisso de intervenção em suas
respectivas regiões, identificando problemas e indicando soluções técnicas e
tecnológicas para o desenvolvimento sustentável com inclusão social.
(PACHECO, 2011, p.14)

Tal característica faz com que os Institutos se insiram de forma sistemática na
região onde seus campi estão instalados, a fim de não apenas conhecer as demandas
regionais, mas propor atuações articuladas, contextualizadas e sistemáticas com a
sua região de abrangência. Particularidade que implica efetivo diálogo entre o IFET,
comunidade local e regional, com vistas a responder aos anseios locais e regionais.
No que confere a sua proposta político-pedagógica, a Lei nº 11.892/08 Art. 7º diz
que os Institutos devem ofertar educação básica, principalmente em cursos de ensino
médio integrado à educação profissional técnica, ensino técnico em geral, graduações
tecnológicas, licenciatura e bacharelado em áreas em que a ciência e a tecnologia
são componentes determinantes, em particular as engenharias; bem como,
programas de pós-graduação latos e stricto sensu, sem deixar de assegurar a
formação inicial e continuada de trabalhadores. (BRASIL, 2008)
Além disso, os IFETs devem ofertar cursos vinculados ao Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), subsequentes e de pós-graduação.
Em decorrência desta instrução, tais instituições, tem como meta garantir o
mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas para Cursos de Licenciaturas, bem como
programas especiais de formação pedagógica, com vistas à formação de professores
para a Educação Básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática e 50%
(cinquenta por cento) de suas vagas para a educação profissional técnica de nível
médio, prioritariamente na forma de Cursos Integrados. (BRASIL, 2008, Art.7º e 8º)
A definição de quais cursos cada campi irá ofertar, se dá através de audiências
públicas e de manifestação de representantes da sociedade local, na qual buscam
vincular as necessidades e potencialidades locais.
Ainda no que diz respeito à proposta pedagógica dos IFETs, a transversalidade,
verticalização e o tripé ensino, pesquisa e extensão são aspectos que contribuem para
a singularidade do retrato curricular dessas instituições.
Nesse sentido, a transversalidade é entendida como a forma de organizar o
trabalho didático, no caso da educação tecnológica diz respeito principalmente ao
diálogo, educação e tecnologia; sendo a tecnologia o elemento transversal que deverá
se fazer presente no ensino, na pesquisa e na extensão.

Já a verticalização refere-se ao fato dos IFETs oferecerem cursos do mesmo
eixo tecnológico, do ensino médio a pós-graduação, característica que permite ao
aluno inserido neste contexto dar continuidade aos estudos na mesma linha de
formação e profissionalização.
Quanto aos eixos tecnológicos, quando os mencionamos, estamos nos referindo
à linha central a qual cada curso pertence, orienta-se. De acordo com Machado (2008
apud PACHECO, 2011, p. 24) é a linha central, definida por matrizes tecnológicas,
que perpassa transversalmente e sustenta a organização curricular e a identidade dos
cursos, imprimindo a direção dos seus projetos pedagógicos.
Outro item presente na proposta pedagógica dos IFETs é o de agregar à
formação acadêmica a preparação para o trabalho e discutir os princípios das
tecnologias. Desta forma, derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico,
articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana, é um
dos objetivos dos Institutos Federais. (PACHECO, 2011, p. 15)
Logo, entendemos que tal orientação pedagógica contribui para a diminuição de
práticas com características conteudistas, em prol de uma formação profissional mais
abrangente e flexível, que busca não dar apenas ênfase na formação profissional e
sim na compreensão do mundo do trabalho.
Além disto, a possibilidade da oferta de educação escolar, em seus diferentes
níveis, articulada à educação profissional, colabora no sentido da superação da
dualidade entre formação acadêmica e profissional.
Outra questão que se faz imprescindível ao falarmos dos Institutos Federais é
sobre sua função de incorporar, setores sociais que historicamente foram excluídos
dos processos de desenvolvimento e modernização, através de programas, ações e
projetos. Podemos perceber tal iniciativa desde o processo de inscrição e seleção dos
alunos, onde alunos com baixa renda, oriundos de escola pública e rural, bem como
alunos autodeclarados pretos, pardos e indígenas; assim como os portadores de
necessidades especiais tem percentual elevado de vagas.
Segundo Pacheco (2011)
tal desafio legitima e justifica a importância de sua natureza pública e afirma
uma educação profissional e tecnológica como instrumento realmente
vigoroso na construção e no resgate da cidadania e da transformação social.
(PACHECO, 2011, p. 20)

Outro aspecto a ser salientado sobre os IFETs em razão da verticalização e da
oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades, é a
otimização da infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão.
De acordo com Pacheco (2011, p.25) as instalações físicas dos ambientes de
aprendizagem como salas de aulas, laboratórios, biblioteca, salas especializadas com
equipamentos tecnológicos adequados, as tecnologias da informação e da
comunicação e outros recursos tecnológicos são fatores facilitadores para um trabalho
educativo de qualidade, que deve estar acessível a todos.
Entretanto, ao nos referirmos em verticalização, não podemos apenas discorrer
sobre a oferta de cursos de diferentes níveis e modalidades de ensino ou o uso
“coletivo” da infraestrutura; devemos também fazer referência à prática docente. Neste
sentido, se faz apropriado ressalvar que os professores que atuam neste contexto,
exercem a docência não apenas em cursos diferentes, mas em diferentes níveis e
modalidades de ensino. Ou seja, em certos momentos atuam com adolescentes nos
cursos Integrados, em outros com jovens e adultos no PROEJA, na pós-graduação,
graduação, etc.
Para esta situação, podemos fazer uso das palavras de Nóvoa (1995) que
explica que o
“[ ] professor encontra-se num processo de redefinição e diversificação das
suas funções, sendo chamado a desempenhar um conjunto alargado de
papéis, numa dinâmica de (re)invenção da profissão professor.” (Nóvoa,
1995, p. 36)

Corroborando com esta ideia Oliveira & Assunção (2009, p. 352) enfatizam que
houve uma dilatação, no plano legal e prático da compreensão do que seja o pleno
exercício das atividades docentes.
Oliveira (2006) nos traz ainda questões sobre a intensificação do trabalho
docente, onde os professores se veem envolvidos não apenas em questões da sala
de aula, mas também com a comunidade escolar, planejamento das aulas,
participação em reuniões e conselhos escolares, excesso de burocracias (formulários,
registros, etc).
Sob essa ótica Oliveira & Assunção (2009, p.354) ressaltam que a intensificação
do trabalho docente pode estar embasada tanto em termos qualitativos,

caracterizados pelas transformações da atividade sob pressão temporal, quanto em
termos quantitativos, relacionado ao aumento do volume de tarefa.
De maneira similar, Davezies (2007 apud OLIVEIRA, 2009, p. 354) coloca que
Intensificação diz respeito não somente à expansão e ao acúmulo de tempo
durante realização do trabalho, mas também às transformações impingidas à
qualidade do serviço, do produto e, de maneira global, do trabalho.

Ou seja, conforme coloca Hypólito (2010, p. 1346), “mais tarefas e
responsabilidades extras, mais relatórios e registros escolares, maior intensificação
do trabalho, menos tempo para preparação e estudo”.
Cabe destacar, que estas particularidades relacionadas à intensificação do
trabalho docente não são exclusivas aos professores que atuam nos IFETs e sim a
professores de todas as redes de ensino.
Quanto aos professores que atuam no contexto deu um IFET, podemos ainda
destacar que muitos dos professores que adentram neste contexto são oriundos de
cursos de bacharelado, não possuem formação pedagógica; outros são oriundos do
mundo do trabalho ou veem diretamente dos cursos de graduação, características que
lhes conferem a falta de experiência na docência.
Como expõe Garcia (2009, p. 20) “[...] os primeiros anos de docência são
fundamentais para assegurar um professorado motivado, implicado e comprometido
com a sua profissão”. Do mesmo modo Tardif (2002), expressa que é
“[...] um período muito importante da história profissional do professor,
determinando inclusive seu futuro e sua relação com o trabalho”. Os docentes
iniciantes ainda não consolidaram seus saberes didático-pedagógicos e
procuram nas suas trajetórias inspirações para enfrentar a nova profissão.
(TARDIF, 2002, p. 84)

No que diz respeito à inserção de professores na EP, diante da expressiva
expansão da Rede Federal de Ensino através da instituição dos IFETs, entendemos
pertinente à proposição de alternativas de qualificação e acompanhamento da prática
docente destes professores; no intuito de fortalecer o exercício da prática docente em
contradição a dilatação e simplificação da atividade docente.
METODOLOGIA

Nesta parte do texto apresentaremos alguns elementos que ajudaram a
fundamentar a abordagem adotada, bem como os procedimentos metodológicos que
nos guiaram na investigação.
Com o objetivo de evidenciarmos as principais características dos IFETs e dos
professores que atuam nesse contexto, aqui no caso em Instituto Federal do estado
do Rio Grande do Sul (RS), nesta fase da pesquisa, a qual denominamos de pesquisa
exploratória, nos aproximamos e nos familiarizamos com o local e os sujeitos
investigados.
Embora tenhamos utilizados dados estatísticos para descrevermos o contexto e
os sujeitos investigados, nossa pesquisa se embasa na pesquisa qualitativa, visto que
os dados quantitativos nos serviram apenas para compreendermos o contexto
investigado.
Conforme Santos (2011, p. 157) a pesquisa qualitativa investiga amostras que
podem ser pequenas ou não, e a relevância destes estudos não está na comprovação
estatística, mas sim na compreensão de fenômenos e problemas gerados nas
interações sociais e constituídos por uma complexa rede de aspectos que as
condicionam.
Logo, é fundamental que a pesquisa qualitativa considere o ponto de vistas do
sujeito pesquisado, mas que não se satisfaça apenas com a coleta de falas e
discursos dos pesquisados.
Como expõe Ghedin & Franco (2011, p. 124) deve haver depuração crítica,
contextualização, identificação e diferenciação dos diversos aspectos dos discursos:
a fala que esconde, a que denota, a que veio atender à expectativa do pesquisador,
entre outras dificuldades.
No que se refere à coleta de informações, a fim de termos nossa questão de
pesquisa contemplada, utilizamos como fontes de informações sujeitos, espaços e
documentos. Dentre esses, destacamos os professores, o Campus investigado e o
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Instituição.
Essas fontes de informações foram necessárias tendo em vista que
necessitávamos compreender o contexto investigado, suas formas de organização e
funcionamento, para assim compreendermos algumas das características e
necessidades formativas dos professores que ali atuam.

Como instrumentos de coleta, utilizamos a observação participante, o diário de
bordo e a análise documental.
De acordo com Schwarctz e Schwartz (1995, apud GHEDIN & FRANCO, 2011,
p. 194) a observação participante é
um processo pelo qual mantém-se a presença do observador numa situação
social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. O observador
está em relação face a face com os observados e, ao participar da vida deles,
no seu cenário cultural, colhe dados. Assim, o observador é parte do contexto
sob observação, ao mesmo tempo modificando e sendo modificado por este.
(GHEDIN; FRANCO, 2011, p. 194)

A escolha da observação participante se deu, pois compreendemos que esta
não se faz apenas com a inserção do pesquisador no grupo investigado, mas sim
também através da obtenção de informações sobre a rotina e ações desenvolvidas no
espaço investigado.
Para o registro das informações, se fez de suma importância o uso de um diário
de bordo, onde registramos não apenas informações, dados obtidos, mas impressões
pessoais do que víamos e ouvíamos.
Logo, a escrita em um diário de bordo pode ser evidenciada como uma
importante ferramenta de registro e reflexão. Para Porlán & Martín (1997)
uma das vantagens do diário e do seu uso constante é que ele permite ao
autor refletir sobre sua prática e a dinâmica do seu trabalho. O diário pode
ser entendido como "um guia de reflexão sobre a prática, favorecendo a
tomada de consciência do professor sobre seu processo de evolução e sobre
seus modelos de referência" (PORLÁL; MARTÍN, 1997, p.19-20)

Corroborando com esta premissa, Zabalza (2004) discute que ao escrever sobre
a prática, se aprende, (re) constrói-se seus saberes, uma vez que
escrever sobre o que estamos fazendo como profissional (em aula ou em
outros contextos) é um procedimento excelente para nos conscientizarmos
de nossos padrões de trabalho. É uma forma de “distanciamento” reflexivo
que nos permite ver em perspectiva nosso modo particular de atuar. É, além
disso, uma forma de aprender (ZABALZA, 2004, p. 10).

Quanto à análise documental, esta foi realizada no intuito de adquirirmos
informações de abrangência geral sobre a Instituição.
Passada a fase de inserção no contexto investigado e coleta de informações,
buscamos através da análise dessas, encontrar evidências a fim de verificarmos
algumas das especificidades dos IFETs e dos professores que atuam neste contexto.

ANÁLISES
Neste item do trabalho, traremos algumas constatações e informações obtidas
no contexto investigado, relacionadas à instituição, organização, estrutura física do
local investigado e as características formativas dos professores.
Como vimos, a Lei nº 11.892/2008 instituiu a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, com a possibilidade da oferta de educação superior, básica e
profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação
profissional técnica e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino; bem como,
na formação de docentes para a Educação Básica.
No que se refere ao contexto investigado, este iniciou suas atividades em 02 de
agosto de 2010, e hoje possui 51,28 hectares distribuídas entre reserva de Área de
Preservação Permanente (APP)1, áreas de produção (soja, trigo, aveia, erva mate e
pomar) e estrutura física.
Atualmente a área construída é de aproximadamente 7.710 m²; distribuída entre
prédios centrais (administrativos), salas de aula, laboratórios; e pavilhões onde estão
instalados o almoxarifado, laboratórios (Edificações, Análise de Grãos e Sementes e
Automação Industrial) e ginásio.
Com um total de 12 cursos, organizados em 28 turmas, o Campus conta com
cerca de 650 alunos, com faixa etária dos 13 aos 48 anos. Somam-se a estes, 490
alunos matriculados aos cursos na modalidade à distância.
Para exemplificar os cursos (presenciais) e o quantitativo de turmas, elaboramos
o seguinte quadro:
Quadro 1- Quantitativo de Cursos e turmas por modalidades de ensino:
Modalidades
Integrado
1

Cursos
Manutenção e Suporte em Informática

Quantidade de Turmas
4

Segundo o atual Código Florestal, Lei Nº 12.651/12, Art. 3º- Para os efeitos desta Lei, entende-se
por: (…) II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas;

PROEJA
Subsequente

Superior

Química
Automação Industrial

3
1

Edificações

3

Controle Ambiental
Pós Colheita de Grãos
Edificações

2
2
2

Tecnólogo em Sistemas para Internet
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Química
Tecnólogo em Produção de Grãos

3
2
4
1

Quanto à organização das turmas, as turmas dos Cursos Integrados ao Ensino
Médio possuem aula nos turnos da manhã e tarde (com exceção das terças e quartasfeiras que as aulas são somente pela parte da manhã), os Cursos Subsequentes,
PROEJA e Superiores são à noite, com exceção do Curso em Ciências Biológicas que
as aulas são pelo turno da manhã. Já o curso de pós-graduação está organizado com
aulas quinzenalmente, nas sextas-feiras e sábados.
Para atender a contingência de cursos e alunos, o Campus investigado conta
com uma Diretora Geral, um quadro de 55 servidores técnicos administrativos e 64
professores das mais diversas áreas do conhecimento e atuação.
No que se refere aos professores que atuam neste contexto, verificou-se que há
professores de diferentes áreas do conhecimento e que em suas formações iniciais,
mais da metade dos docentes do Campus (36 professores) não possui curso de
formação pedagógica.
Ou seja, percebemos que a grande maioria dos professores são oriundos de
cursos de bacharelado. Neste sentido, elaboramos o seguinte gráfico, onde
organizamos os professores de acordo com a área de formação.
Gráfico 1- Quantitativo de professores por área de formação:
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Através do gráfico, podemos inferir que os professores que obtiveram, mesmo
que de forma precária, formação pedagógica em seus cursos de formação inicial estão
representados pela coluna das Licenciaturas.
Outro item que podemos constatar através do gráfico são as áreas, no caso
deste IFET os eixos de atuação dos professores. Neste sentido, podemos verificar as
seguintes áreas de atuação: Informação e Comunicação (10 professores), Recursos
Naturais (5 professores), Infraestrutura (9 professores) e Controle e Processos
Industriais (12 professores).
Para exemplificarmos os cursos de formação inicial dos professores, dentro de
cada área de atuação, elaboramos o seguinte quadro:
Quadro 2- Formação Inicial dos Professores por área:
Áreas

Informação e Comunicação

Infraestrutura

Cursos de Formação Inicial dos Professores

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento dos sistemas
Sistemas de Informação Ciências da Computação
Administração
Direito
Informática

Engenharia Civil
Engenharia Mecânica
Arquitetura e Urbanismo
Engenharia Elétrica

Recursos Naturais

Agronomia
Engenharia Agrícola

Controle e Processos Industriais

Química Industrial
Química Bacharelado

Ciências e Tecnologia dos Alimentos
Licenciaturas

Português
Matemática
Artes
Educação Física
Geografia
História
Sociologia
Filosofia
Física
Química
Inglês
Espanhol
Pedagogia
Educação Especial
Biologia

Ao longo da investigação, também se evidenciou a busca pela formação
continuada. Neste sentido, verificamos que a maior parte dos professores deste
contexto possui título de Mestre e somente dois professores tem apenas o curso de
Graduação. Característica esta que nos faz constatar que os professores deste
contexto buscam cursos de qualificação, sobretudo através de cursos de Mestrado.
Outra constatação obtida foi que a grande maioria dos professores possui
dedicação exclusiva (DE); ou seja, trabalha sob regime de 40 horas e são efetivos; o
que compreendemos ser positivo, pois possibilita uma menor rotatividade de
professores na instituição.
Com relação à atuação docente, verificou-se que a maioria dos professores tem
menos de três anos de experiência no EPT, o que aliada à atuação em ao menos duas
modalidades de ensino, causa inúmeras dificuldades a prática docente.
Com relação a este aspecto, organizamos outro gráfico a fim de demonstrarmos
quantos professores atuam por modalidade de ensino:
Gráfico 2- Quantitativo de professores que atuam por modalidade de ensino:
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Tendo por base o gráfico, podemos perceber que a maioria dos professores atua
entre duas e três modalidades de ensino, ficando um pouco abaixo dos 50% (tomando
por base os 64 professores) a atuação em duas modalidades de ensino. Podemos
verificar também que 6 professores estão em afastamento.
Tal organização nos faz novamente considerar as palavras de Oliveira (2009) ao
enfatizar sobre a dilatação e intensificação que permeia o trabalho docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que esta fase da pesquisa foi de grande valia, ao passo que
pudemos conhecer mais sobre as especificidades dos IFETs, e refletirmos sobre
algumas das especificidades do trabalho docente nesse contexto.
Essa aproximação, além de nos possibilitar a coleta de informações de cunho
geral, também nos possibilitou a integração com os sujeitos deste contexto. Mais do
que subsídios, nos suscitou o desejo de darmos sequência em nossa caminhada
investigativa no contexto da Educação Profissional.
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ENCONTROS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ESTUDOS E REFLEXÕES
ACERCA DAS DEMANDAS EMERGENTES NAS TURMAS MULTI-IDADES DA
UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IPÊ AMARELO (UEIIA)
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Cláucia Honnef 4
Eixo 2 - Formação de professores
RESUMO
Este trabalho foi produzido a partir de estudos realizados na Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo
(UEIIA) e tem como foco os processos de formação permanente dos professores, bolsistas e demais
profissionais da Unidade. A pesquisa foi realizada a partir de registros de um período específico e
intensivo de formação, realizado em janeiro de 2016, no qual o grupo se reunia diariamente. Após
estudos, discussões e propostas de reflexão do trabalho desenvolvido com as crianças,
espontaneamente, um dos participantes realizava o registro do encontro, pontuando aspectos
relevantes discutidos no dia, questionamentos do grupo e possibilidades de trabalho apontadas para o
próximo ano, tendo em vista a proposta dos agrupamentos multietários, com crianças a partir de 1 ano
e 5 meses até 5 anos e 10 meses incluídas em uma mesma turma. Os encontros formativos partiram
de desafios apontandos pelo grupo de professores, dos quais se destaca: a organização do contexto
das multi-idades, a escuta das crianças, o registro do que acontece na turma, o planejamento das ações
pedagógicas, a organização de espaços e tempos para brincar, a documentação do trabalho
pedagógico e a responsabilidade da gestão. Com esse estudo, foi possível visualizar a construção
coletiva do grupo na busca por possibilidades de vivência da infância a partir de práticas pedagógicas
pensadas para a valorização do protagonismo e autonomia infantil. Para tanto, faz-se indispensável
que o professor assuma o papel de apoiador das descobertas infantis e organize o planejamento a
partir da escuta atenta das crianças. Além disso, reiterou-se a ideia de que a educação das crianças é
compartilhada com a comunidade escolar e, portanto, precisa ser assumida por todos os profissionais
que atuam no ambiente escolar, assim como os familiares.
Palavras-chave: Formação de professores. Registro. Planejamento. Educação Infantil. Multi-idades.
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Este artigo está referenciado nos estudos e pesquisas que realizamos na
Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo (UEIIA)1, desde 2015, quando ali
ingressamos como professoras da Educação Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT).
As atividades com as turmas de crianças, articuladas aos estudos e pesquisas, são
fundamentais para dar visibilidade e respaldo teórico e metodológico aos saberes e
fazeres em processo de construção.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs), fixadas
pela Resolução Nº 5/2009 (BRASIL, 2010) e aprofundadas pelo Parecer do CNE/CEB2
Nº 20/2009, constituem-se como base da proposta pedagógica da Unidade. As
DCNEIs normatizam, por meio de orientações, princípios e fundamentos, a
organização, o desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas e
curriculares da Educação Infantil e, seu caráter mandatório, orienta a formulação de
políticas públicas que envolvem a formação de professores e demais profissionais da
Educação e a necessária articulação com as famílias e a comunidade.
Podemos destacar que, para garantir experiências educativas com qualidade às
crianças, são imprescindíveis espaços acolhedores e que desafiem a curiosidade, a
imaginação, a expressão e a criação, tempos de acordo com as demandas das
crianças e materiais diversificados, adequados e em quantidade suficiente. E essa
garantia pressupõe que os professores, gestores e toda a equipe de apoio possam ter
o direito de aprender e compartilhar no contexto em que atuam.
A partir das orientações legais, nosso empenho é refletir acerca do que
pensamos e como organizamos a educação das crianças em turmas multi-idades.
Essa organização da Unidade em turmas com diferentes idades é decorrência de um
processo de estudos e de formação permanente de professores que busca
possibilidades de ampliar e qualificar propostas que tenham como foco as interações
e as brincadeiras infantis, eixos norteadores da Educação Infantil (BRASIL, 2010).
Esses agrupamentos exigem escutar as crianças em suas múltiplas linguagens,
identificar e compreender as mudanças necessárias na organização das práticas
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Unidade de Educação Infantil da Universidade Federal de Santa Maria/RS.
Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica.

pedagógicas com crianças de 1 ano e 5 meses a 6 anos de idades1 que convivem no
mesmo grupo escolar.
O objetivo deste artigo, então, é analisar, a partir dos encontros de formação, as
demandas das turmas multi-idades no que se refere à organização do trabalho
pedagógico. Os registros dos encontros de formação realizados em janeiro de 2016
são as referências documentais que possibilitam acompanhar o percurso reflexivo e
colaborativo no contexto em que nos desenvolvemos profissionalmente.
Assim, convergimos nossas práticas formativas e investigativas para identificar
e refletir elementos que produzem significado coletivamente, em um processo
dinâmico que potencializa as mudanças educativas.
A FORMAÇÃO PERMANENTE DOS PROFESSORES DA UEIIA
A UEIIA constitui-se como espaço educativo e formativo para as crianças,
professores, bolsistas, estagiários e demais profissionais envolvidos na tarefa de
educar e cuidar. O processo que se instaurou para legitimar a sua institucionalização
como Unidade de Educação Infantil na Universidade Federal de Santa Maria, desde
o período em que ela ainda era um projeto e denominada de Núcleo de Educação
Infantil, tinha como princípios a formação de professores, a pesquisa e a extensão.
Desde então, o fato dela ter se constituído em campo de pesquisas, observações e
de estágios supervisionados de diferentes cursos de licenciatura, tem contribuído para
ampliar as reflexões de todo o grupo de profissionais da Unidade e desses demais
cursos, sobre e nas práticas com as crianças, especialmente dos professores, que
participam de processos de formação permanente.
A constituição do professor em seu contexto de pertencimento torna evidente a
síntese do desenvolvimento profissional e pessoal, de aprender porque educa,
compartilha, escolhe e compreende a necessidade de buscar novos caminhos entre
o conhecido e o desconhecido.
Na prática educativa, isso representa estar aberto à natureza complexa,
conflituosa e imprevisível do aprendizado humano, onde quer que ele
aconteça [...] Aprender é a emergência daquilo que não existia antes. É a
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Consideramos as crianças que completam 6 anos após 31 de março e que devem ser matriculadas
na educação infantil (BRASIL, 2010, p.15).

busca pelo eu, assim como pelo outro e pelos outros que circundam cada
indivíduo. (RINALDI, 2016, p.254).

Essa tomada de consciência de sua permanente formação faz emergir a
colaboração e a participação de todos nas decisões. Saber compartilhar é essencial
ao desenvolvimento profissional, pois a “[...] principal força impulsionadora da
mudança são os professores que trabalham de forma coordenada e cooperativa. [...]
Se não houver, de fato, uma cultura colaborativa, democrática, não há
desenvolvimento profissional” (KISHIMOTO, 2006, p.432-433).
Se considerarmos que muitos são os elos que tecem a cultura da colaboração e
da participação na escola, os impasses, as dúvidas, os conflitos precisam ser
entendidos como possibilidade de ouvir e ser ouvido, de compartilhar ideias. A partir
de diferentes olhares é necessário fazer convergir uma proposta de trabalho, que
contemple os princípios, fundamentos e teorias que geram e sustentam as práticas.
Nesse sentido, a práxis integra as ações, as teorias e as crenças, que se
renovam e ressignificam no processo reflexivo que envolve o trabalho pedagógico,
antes, durante e depois da ação (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p.14). São os
momentos de formação e estudo que encadeiam e desencadeiam as reflexões sobre
as experiências significativas com as crianças, que conduzem a uma tomada de
consciência sobre a necessidade de sustentar uma práxis que seja coerente e
articulada nos contextos de trabalho.
Entendemos, então, que as ideias de John Dewey (1971, 2003) referente à
valorização das experiências no processo formativo podem ser vinculadas à formação
continuada do professor e que pode ocorrer no contexto escolar. A escola é um
espaço formativo, não somente às crianças, mas também aos professores. Nesse
sentido, faz-se imprescindível ter espaço e tempo na instituição para um constante
processo formativo dos professores, que envolva as experiências deles, as quais
partilhadas potencializam reflexões, diálogos e construção coletiva de conhecimentos,
balizadores das práticas pedagógicas na instituição. Além disso, essa construção
coletiva gera um sentimento de pertencimento docente à instituição, que também
colabora com sua prática pedagógica.
Para Imbernón (2011, p. 50), “a reflexão prático-teórica sobre a própria prática
mediante a análise, a compreensão, a interpretação e a intervenção sobre a realidade”
é uma das cinco grandes linhas ou eixos de atuação que ele considera na formação

permanente do professor. Nesse sentido, aos poucos, aprendemos dentro da escola
que não basta acompanhar e registrar os movimentos das crianças, mas que é
necessário de fato observar, analisar, compreender e interpretar essas ações e
movimentos, buscando sempre formas de intervenção para qualificar o processo
educativo.
Ao tratar da importância desse processo para a formação permanente,
envolvendo a formação inicial e continuada, Freire destaca que
é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de educador
assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses nem se
acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde
o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo
tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor
formador. [...] Por isso é 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. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser
de tal modo concreto que quase se confunda com a prática (FREIRE, 2005,
p. 43-44).

Dessa maneira, faz-se essencial que os processos de formação docente não
desconsiderem as experiências pedagógicas dos professores, mas sim partam delas
as discussões, reflexões e ações realizadas no contexto de atuação. É o que
buscamos nos encontros de formação da UEIIA, refletir sobre a intencionalidade
pedagógica, a partir das orientações legais, especialmente as DCNEIs (BRASIL,
2010), dos Indicadores de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2009b), e dos
textos que referenciam teoricamente a proposta pedagógica da Unidade: Fortunati
(2015), Prado (2015), Mata (2015), Russo (2008), Focchi (2015), que indicam uma
organização do trabalho na educação infantil construída considerando a criança como
sujeito de direitos, onde os professores são desafiados e estimulados pela riqueza
das interações estabelecidas a partir da diversidade.
O AGRUPAMENTO MULTIETÁRIO NA UEIIA
Conforme a Proposta Pedagógica da UEIIA, no ano de 2007, quando foram
instituídos no então Núcleo de Educação Infantil (NEIIA), horários para planejamento
e formação, o grupo de profissionais que atuava então na escola passou a aprofundar
seus estudos acerca da perspectiva sócio-interacionista de Vygotsky, assim como

acerca das linguagens das crianças, perspectiva essa que estava sendo bastante
discutida na Europa, especialmente na região de Reggio Emilia, na Itália.
Naquele momento, apoiados pelo referencial teórico que vinha sendo
aprofundado, o grupo da escola passou a discutir a possibilidade de organizar uma
turma multi-idade, o que foi colocado em prática no ano seguinte, quando, com um
grupo de crianças de diferentes idades (de 1 a 5 anos) que não havia sido
contemplado com vaga no edital para entrada de novas crianças naquele ano,
organizou-se uma nova turma na escola.
Durante e ao final daquele ano, a equipe da escola, crianças e famílias foram
escutadas com o objetivo de definir se haveria continuação da proposta ou não. Após
a maioria das pessoas terem destacado muitos pontos positivos da proposta e muitas
famílias solicitarem a permanência da proposta, optou-se pela continuidade dos
agrupamentos multietários no então NEIIA.
O processo formativo dos professores e dos demais funcionários da escola foi
se intensificando naquele ano e nos anos seguintes e outras e novas discussões foram
surgindo à medida que os desafios e possibilidades deste trabalho iam se
descortinando. De lá para cá a proposta de multi-idades se manteve, assumindo
diferentes formas de organização a cada ano, ora com maior ou menor diferença entre
as idades, de acordo com o grupo de crianças e professores atuantes em cada
período, respeitando as singularidades de todos os sujeitos envolvidos no processo.
Em 2015, a formação de turmas multi-idades com diferença de dois anos em
cada turma, ou seja, crianças de 2 a 4 anos de idade, 3 a 5 anos de idade, e 4 a 5
anos de idade, nos desafiou a ampliar a abrangência das faixas etárias, a partir dos
momentos de formação, observações, registros das potencialidades e capacidades
das crianças em interagirem e expressarem-se por meio de múltiplas linguagens e do
diálogo com as famílias. Nesse movimento de discussão, estudo, reflexão e
organização dos espaços da Unidade surgiram os agrupamentos multi-idade para
todas as salas com maior amplitude de faixa etária, de 1 ano e 5 meses a 5 anos e 10
meses de idade no início do ano letivo, exceto para a turma de Berçário, composta
por crianças de 4 a 18 meses que por si só já se constitui em uma turma multi-idade,
considerando-se as diferenças no desenvolvimento de cada criança, mês a mês,
nesses primeiros dezoito meses de vida.

Com a proposta dos agrupamentos multietários, ao longo desses anos a UEIIA
tem buscado superar as teorias do desenvolvimento único, trazendo para o debate a
teoria sócio-interacionista e também buscado aproximar as crianças de sua realidade
fora da escola, tendo em vista que nos demais espaços as crianças convivem com
grupos de diferentes idades.
Assim a UEIIA luta cotidianamente para romper com paradigmas que remetem
a classificação, seriação e padronização das crianças, para romper com aquele velho
“currículo uniforme pronto-a-vestir de tamanho único” (FORMOSINHO, 2007), que
pretende ocultar as diferenças, as singularidades das crianças. Ao longo desses anos,
os estudos realizados a partir da prática revelam que o agrupamento multietário
proporciona a maior visibilidade dessas singularidades, uma maior integração entre
todas de

diferentes faixas

etárias,

um

maior

incentivo

à

autonomia,

à

responsabilidade, à colaboração, o respeito à diversidade e uma proposta cultural
diversificada e coletiva.
Segundo Vygotsky (1998), é através das interações que o conhecimento vai se
constituindo, pois “é na troca com outros sujeitos e consigo próprio que se vão
internalizando conhecimentos, papéis e funções sociais, o que permite a formação de
conhecimentos e da própria consciência” (p.112).
E assim, ao longo desses oito anos de experiências com as turmas multi-idades
na UEIIA, o grupo de professores e demais funcionários foi estudando e aprendendo
a organizar um trabalho pedagógico que desse visibilidade e espaço para os tempos
de cada criança, buscando atender aos diferentes interesses e possibilidades desse
grupo que é sempre heterogêneo (independente de compor uma turma multi-idade ou
não).
CAMINHO INVESTIGATIVO
Para este estudo, utilizamos a pesquisa documental, que se constitui como
metodologia consideravelmente implementada na área da educação e em outros
campos das ciências sociais e humanas (LÜDKE & ANDRÉ, 1986). O uso de
documentos como fonte de investigação, reflexão e estudo é importante, pois a
quantidade de subsídios dessas fontes permite uma compreensão clara de elementos
a partir de um contexto histórico e sociocultural em que são pensados e utilizados.

Documentos escritos são valiosos para quem pesquisa nas Ciências Sociais e
Humanas, pois possibilitam uma análise do desenvolvimento, do amadurecimento ou
do progresso de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos,
mentalidades, práticas, entre outros elementos (CELLARD, 2008), que podem ser
importantes dados de pesquisas.
De acordo com Cellard (2008), a análise documental é precedida por uma
análise preliminar, e deve respeitar cinco aspectos: o contexto, a autenticidade, a
natureza, os autores e seus conceitos chave e a lógica interna do texto.
Portanto, neste trabalho, realizamos uma análise preliminar dos registros das
formações do grupo, que acontecem no contexto da UEIIA ou eventualmente em
outros espaços formativos da/na UFSM e envolvem um período de duas horas
semanais. Os registros são de natureza formativa e os autores são as pessoas que
participam dos encontros de formação e se voluntariam a registrar a composição
desses momentos, portanto, cada registro é único e autêntico. Os registros são
realizados a cada encontro e lidos no encontro seguinte, para exposição e apreciação
de toda a equipe escolar, visto que esses registros abarcam reflexões e ideias
orientadoras do trabalho pedagógico na Unidade e que por vezes, inclusive, tem suas
discussões e considerações incluídas no Projeto Político Pedagógico da instituição.
Os registros analisados nesse trabalho abarcaram o período de formação de
janeiro de 2016, em um período intensivo, no qual nos reuníamos diariamente por 6
horas, no período de férias das crianças, em que percebemos que grande parte dos
registros são organizados obedecendo à lógica de exposição dos temas de discussão,
seguindo das reflexões e conclusões ou não do grupo acerca do assunto.
Os conceitos chave aqui analisados e identificados nos registros durante o
período analisado são: turmas multi-idades, escuta, registro, planejamento, espaços
e tempos e documentação. As principais obras que embasaram tal discussão do
coletivo neste momento foram “A abordagem de San Miniato para a educação das
crianças”, de Aldo Fortunati e “Educação Infantil: contrariando as idades”, de Patrícia
Prado, dentre outros complementares como “Multi-idade na Educação Infantil”, de
Adriana Santos da Mata, “De como ser professor sem dar aulas na escola da infância”
de Danilo Russo, e “Planejar para tornar visível a intenção educativa” de Paulo Focchi.

A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NAS TURMAS MULTI-IDADES
DA UEIIA: ANÁLISE DOS REGISTROS DOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO
A vida na Educação Infantil depende das nossas observações, registros e
avaliações, que conduzem a novos planejamentos, a novos projetos, encadeando o
contínuo ciclo de ação e reflexão. Projetar e planejar revelam a práxis que sustentam
e dão vida ao que consideramos relevante e necessário de tornar visível. Essa
documentação evidencia um percurso trilhado que exige encontrar os caminhos
possíveis de aprendizagem.
A documentação como escuta visível, como construção [...] de traços que não
somente testemunham as trilhas e os processos de aprendizado das
crianças, mas que podem realmente torná-los possíveis porque são visíveis.
[...] De fato, aquilo que documentamos (e, portanto, fazemos existir) é um
senso da busca que as crianças e adultos fazem juntos pelo significado e pela
vida (RINALDI, 2016, p.185).

Ao discutir a importância da escuta, do registro e da documentação pedagógica,
durante o período de formação aqui analisado, o grupo de professores aprofundou,
inicialmente, a ideia de protagonismo da criança, um dos principais conceitos
discutidos na obra “A abordagem de San Miniato para a educação das crianças”.
Coletivamente, o grupo questionou-se acerca do lugar que as crianças ocupam na
escola e se a centralidade do processo está realmente nelas ou se permanece no
professor, pois o modo como compreendemos as crianças define a importância e o
modo de escutá-las (ou de não escutá-las) e o modo de organizar a ação educativa.
Acreditamos na criança como competente e capaz?
A ideia de começar com o reconhecimento e a valorização do protagonismo
das crianças é, portanto, somente a “decisão” inicial; o resto deriva dela. O
protagonismo das crianças – vamos começar por ele – vem da “nova imagem”
da criança – tão intimamente ligada à pedagogia de Malaguzzi -, a qual a
reconhece como um sujeito “rico”: significa uma criança que é competente e
curiosa, sociável e forte e ativamente engajada na criação de experiências e
na construção de sua própria identidade e de seu próprio conhecimento
(FORTUNATI, 2015, p. 20).

Este, portanto, foi um entendimento do grupo que se fortaleceu durante esse
momento formativo: acreditar e confiar na criança como competente, como capaz de
superar desafios, como alguém que, com sua curiosidade, explora e conhece o
mundo, é o passo inicial para que se acredite na importância da escuta e da
organização da ação pedagógica.

Em alguns momentos o grupo de professores comentou da dificuldade, enquanto
professores, de sair desse lugar central para que a criança ocupe esse espaço na
escola. Por muito tempo no Brasil, o professor foi o centro do processo educativo, não
dando atenção à voz das crianças e acreditando que, quem saberia o que as crianças
necessitavam, era ele. Hoje, desocupar este lugar nem sempre é uma tarefa fácil para
os professores, mas com os estudos realizados, o grupo de professores da UEIIA já
vinha consolidando o entendimento de que o professor é sempre um apoiador das
experiências das crianças, o que também foi estudado e discutido a partir da
experiência de San Miniato, onde “os educadores não estão tão envolvidos na
concepção de caminhos e metas, mas sim, em organizar as oportunidades de apoio
às experiências das crianças” (FORTUNATI, 2015).
Ou seja: um dos primeiros desafios colocados pelo grupo para a organização do
trabalho pedagógico nas turmas multi-idades foi essa descentralização do lugar do
professor para que a criança possa ocupar o seu lugar de protagonista, para que
possa realmente ser escutada.
Danilo Russo é outro educador e escritor italiano que discute a importância do
papel do professor nessa perspectiva, que acredita no protagonismo e no potencial
das crianças. Para ele, o professor é aquele que apoia as experiências das crianças,
que “indica um primeiro caminho”, um “guia”: “a ênfase que me pertence é sobre a
mudança” (RUSSO, 2008, p. 157).
Transforma-se então o papel do professor nesse novo contexto, o qual passa a
ser considerado não mais o centro do processo educativo, mas um dos recursos que
o contexto pode colocar à disposição.
A disponibilidade de várias opções para a exploração e a construção de
rumos para a brincadeira - sempre presentes no ambiente organizado – de
forma autônoma – ou seja, tanto individualmente quanto em pequenos grupos
- permite ao educador adotar uma atitude de observador participante, uma
atitude que pode, de forma mais eficaz, orientar a ação educativa direta no
contexto das brincadeiras. A observação do comportamento dos meninos e
das meninas – individualmente e em grupo – permite, de fato, compreender
o nível de habilidade e competência expressa e a identificação da zona de
desenvolvimento proximal, bem como as dinâmicas relacionais que
emergem. A compreensão dos dois elementos – zona de desenvolvimento
proximal e dinâmicas relacionais – permite articular a intervenção dos adultos
de forma adequada, tanto para apoiar os processos realizados
autonomamente, quanto para favorecer níveis mais avançados na construção
de experiências (FORTUNATI, 2014, p. 30).

Nesse sentido, apontou-se então como outro desafio a organização do
planejamento da ação educativa, tendo em vista a necessidade de se organizar um
contexto educativo e não mais propor uma única atividade para todas as crianças. E
articulada a essa necessidade, está aquela relacionada à escuta, ao registro, à
documentação, tendo em vista que são esses recursos que darão suporte para a
organização de um planejamento que dê conta das necessidades e motivações das
crianças, que entre como apoio às suas descobertas.
Cabe salientar que todos os conceitos que aqui estão sendo analisados, de
acordo com a Proposta Pedagógica da UEIIA, desde 2007 já vêm sendo objeto de
estudos e reflexões elaboradas coletivamente, os quais fundamentam a reelaboração
constante da proposta pedagógica da escola.
Em verdade, o que neste momento de formação se discutiu, já se discutia
quando nem todas as turmas ainda eram multi-idades, pois o coletivo da UEIIA aos
poucos foi percebendo, ao longo destes últimos nove anos, que não é possível pensar
uma única proposta para todas as crianças, independente delas terem a mesma idade
ou idades diferentes, pois cada criança é única, vem de um contexto diferente, tem
características, necessidades e interesses que lhe são próprios.
Contudo, o que ainda hoje vemos em muitas escolas de Educação Infantil, e por
muito tempo se fez no espaço da Ipê Amarelo, foi um planejamento padrão para todas
as crianças daquela mesma faixa etária, sem se considerar as singularidades dessas
crianças. Em uma turma multietária, por sua vez, não se pode “maquiar” o contexto
para se fazer de conta que todas as crianças, porque tem a mesma idade, tem as
mesmas necessidades e se interessam pelas mesmas coisas. Não. Em uma turma
multi-idade as diferenças se revelam quer queira quer não e escutar a todas essas
singularidades foi, desde o início desse processo, tomado como um dos maiores
desafios dessa proposta. Desde o momento em que se passou a buscar, na UEIIA, o
rompimento com os paradigmas da padronização, classificação e seriação, as
singularidades das crianças apareceram com muito mais força, revelando talvez, um
mundo infantil até então desconhecido.
Talvez por ter se constituído, desde o início, um dos maiores desafios dos
professores, a escuta, o registro e a documentação pedagógica despontaram
como centrais no momento formativo vivido este ano pelo grupo, ganhando ainda mais

intensidade. Conforme já pontuamos anteriormente, a escuta das crianças é a base
de todas as propostas que são planejadas para e com elas. O grupo, nesse sentido,
a partir das leituras realizadas, pontuou que em uma turma multietária essa escuta se
constitui um desafio maior ainda, devendo se fazer ainda mais presente tendo em
vista a diversidade existente no grupo, sendo o registro dessa escuta essencial para
se consiga criar oportunidades que atendam aos interesses de todas as crianças em
uma turma multi-idade.
Focchi (2015) defende que “a ideia de planejamento não está direcionada a um
conjunto de aulas ou atividades e, tampouco, a propostas relacionadas às datas
comemorativas. Planejar é fazer um esboço mais amplo sobre a gestão do tempo,
sobre a organização dos espaços, sobre a oferta de materiais e sobre os arranjos dos
grupos”. Ou seja, tempo, espaço, materiais e arranjos dos grupos são considerados
pelo autor os elementos centrais do planejamento. E ao professor cabe planejar esse
contexto e estas sessões de modo a apoiar e enriquecer as experiências das crianças,
o que requer um planejamento flexível e que seja encarado como um guia do
professor, sempre aberto à toda e qualquer alteração que seja necessária para
atender aos interesses e necessidades do grupo de crianças.
A organização dos tempos e espaços também foi outro desafio levantado pelo
grupo de professores. Compreende-se que a organização do espaço deve possibilitar
a construção de relações e a partilha de experiências entre crianças e adultos, sendo
que apenas a organização inicial desse contexto cabe ao professor, uma vez que, na
sequência, as crianças é quem dizem o que acrescentar, retirar e/ou modificar neste
espaço.
Quando este planejamento é organizado com/para uma turma de crianças de
multi-idades o desafio é maior, tendo em vista que a diversidade nos tempos das
crianças é muito mais visível, assim como seus interesses. Desse modo, o respeito
aos tempos que são tão singulares e a organização de um espaço que atenda a esses
interesses que são bastante diversificados despontam como possibilidades e desafios
aos professores.
Cabe aqui salientar que esta preocupação em atender aos interesses e
necessidades das crianças não significa que elas tenham, na escola, total liberdade
para agirem como desejam. Elas têm uma liberdade que deve ser assumida com

responsabilidade, respeitando os momentos coletivos, a individualidade do outro, os
espaços e a organização da rotina. Elas têm a liberdade de escolha dentro de um
contexto planejado e com o dever de respeitar o outro e o acordado no coletivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho de formação permanente da UEIIA se configura como fundamental
para a constituição do grupo de professores, bolsistas e demais profissionais que
atuam nesse espaço, buscando construir coletivamente possibilidades de valorização
das crianças e suas produções, a partir da premissa de respeito aos direitos e à
singularidade dessa etapa da vida.
Garantir os direitos das crianças e atender às normativas das DCNEI’s (BRASIL,
2010) tem sido os nossos principais objetivos e, ao compreender que a organização
de turmas multietárias descortinava-se como a melhor forma de garantir os direitos,
em especial a brincadeira e a interação às crianças, optamos por, em 2016, expandir
essa forma de organização para todas as turmas. Embora essa decisão tenha surgido
de discussões e estudos coletivos do grupo de professores, tal configuração de grupo
constitui-se em grande desafio para cada professor, que precisa rever muitos
aspectos do trabalho desenvolvido na Educação Infantil, tais como: a descentralização
do trabalho do professor para o protagonismo das crianças; o planejamento de
propostas diferenciadas que contemplem a diversidade de interesses e necessidades
do grupo de crianças; a construção de vínculos entre adultos e crianças e de crianças
de diferentes idades; a organização de tempos e espaços para a brincadeira e a
interação de grupos tão diversos – em idade, orientação religiosa, valores, interesses,
etc – e, sobretudo, o desenvolvimento de propostas que valorizem a compreensão e
apropriação das práticas sociais da nossa cultura, as quais se configuram em uma
forma de viver plenamente a infância.
Ao envolvermos as crianças de diferentes idades, estamos atentas às
brincadeiras, interações, diversas maneiras de expressão e comunicação, pois a
prática pedagógica na Educação Infantil requer de nós, professores, e de todos
aqueles que atuam junto às crianças – profissionais que produzem os alimentos, que
cuidam da limpeza da escola, que atendem às famílias - um processo de escuta
constante delas, a partir do qual somos capazes de desenvolver propostas que lhes

sejam significativas, que atendam aos seus interesses e necessidades. Rinaldi (2016,
p. 208) nos ensina que escutar vai além do sentido físico que a palavra pode
expressar, pois “[...] escutar é uma metáfora para estar aberto aos outros, ter
sensibilidade para ouvir e ser ouvido, em todos os sentidos”.
Assim como nos disponibilizamos a ouvir as crianças, fizemos o mesmo
registrando as reflexões do grupo de professores. Nossa observação sobre esse
período da formação possibilitou o aprofundamento e retomada das discussões
pertinentes para a organização do trabalho com as crianças, além da visibilidade do
processo coletivo vivenciado pelo grupo que assumiu o desafio de pensar a infância
a partir da diversidade e da interação de diversos grupos.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Parecer CNE/CEB 020/2009. Trata da revisão das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil. Brasília, DF: Conselho Nacional de Educação;
Câmara da Educação Básica, 2009.
______. Ministério da Educação. Secretaria Educação Básica. Indicadores da
Qualidade na Educação Infantil. Ministério da Educação/Secretaria da Educação
Básica – Brasília: MEC/SEB, 2009 b.
______. Ministério da Educação. Secretaria Educação Básica. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Secretaria Educação Básica.
Brasília: MEC, SEB, 2010.
CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J. et al. A pesquisa qualitativa:
enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2008.
DEWEY, Jonh. Experiência e Educação. Tradução de Anísio Teixeira. São Paulo:
Nacional, 1971.
____________ . Pedagogos e Padagogías. In: Revista Educacion Hoy [Bogotá, D.
C. Colombia]. Revista de lá Confederación Católica, CIEC. s/n, 2003, p. 91-102.
FOCCHI, Paulo. Planejar para tornar visível a intenção educativa. Revista Pátio,
Edição 45, Outubro de 2015.
FORMOSINHO, J. O currículo uniforme pronto-a-vestir de tamanho único.
Mangualde: Edições Pedago, 2007.
FORTUNATI, Aldo. A abordagem de San Miniato para a educação das crianças.
Centro de Pesquisa e Documentação sobre a infância: La Bottega de Geppetto. San
Miniato, Edizioni ETS, 2015

KISHIMOTO, T.M. Contextos Integrados e a Qualidade da Educação Infantil. In:
Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. Recife: ENDIPE, 2006.
LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas.
São Paulo: Ed. Pedagógica e Universitária, 1986.
MATA, Adriana Santos. Multi-idade na Educação Infantil. 1. ed. Curitiba: Appris,
2015.
OLIVEIRA-FORMISINHO, J. Pedagogia(s) da infância: reconstruindo uma práxis da
participação. In: OLIVEIRA-FORMISINHO, J; KISHIMOTO, T.M.; PINAZZA, M.A.
(org.). Pedagogia(s) da Infância: dialogando com o passado: construindo o futuro.
Porto Alegre: Artmed, 2007.
PRADO, Patrícia Dias. Educação Infantil: contrariando as idades. São Paulo:
Képos, 2015.
RINALDI, C. Diálogos com Reggio Emilia: escutar, investigar e aprender.
Tradução: Vania Cury. 3.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2016.
RUSSO, Danilo. De como ser professor sem dar aulas na escola da infância.
Revista Eletrônica de Educação, v. 2, n. 2, nov. 2008. Relatos de Experiência. ISSN
1982-7199. Programa de Pós-Graduação em Educação
UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IPÊ AMARELO. Proposta Pedagógica 2015.
VYGOTSKY, L. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes. 1998.

PESQUISA SOBRE O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS
Alessandra Venturini
Marilene Gabriel Dalla Corte
Eixo 3 - Práticas pedagógicas na educação básica e superior

RESUMO
Este artigo apresenta uma pesquisa do estado do conhecimento tendo como local de busca o
repositório da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED Nacional de artigos produzidos nos anos de 2011, 2012 e 2013, nas 34ª, 35ª e 36ª reunião. O objetivo desse
trabalho é mapear produções realizadas com conceitos que se entrelaçam à temática que será
realizada no texto da Dissertação de Mestrado – progressão continuada sobre a forma de avaliação no
primeiro ciclo de alfabetização no Ensino Fundamental de nove anos. Os conceitos alfabetização,
letramento, ciclo e práticas realizadas por professoras nos três primeiros anos do Ensino Fundamental
de nove anos foram usadas como palavras-chaves para a busca dos artigos publicados na ANPED e
realização desse trabalho. Foi realizada uma busca em artigos científicos dos grupos de trabalho - GT
10 (Alfabetização, leitura e escrita) e GT 13 (Educação Fundamental). A abordagem metodológica é
qualitativa e a pesquisa desenvolvida foi o estado do conhecimento. Nos artigos analisados destaca-se
o interesse dos pesquisadores pelo ‘novo’ Ensino Fundamental de nove anos, especialmente ao “o que
ensinar” e ao que é apresentado nos documentos oficiais que norteiam essa política pública, com
estudo e análise das legislações que tratam do assunto. Verifica-se também que apesar da ampliação
do Ensino Fundamental já estar em vigor desde 2010 ainda é recorrente a discussão dessa modalidade
de ensino e a busca por práticas pedagógicas que promovam a qualidade no período de alfabetização
e letramento.
Palavras-chave: Ensino Fundamental de nove anos. Alfabetização. Letramento.

INTRODUÇÃO
Este trabalho integra as atividades da avaliação da disciplina Processos
Investigativos em Políticas e Gestão da Educação Básica do Mestrado Profissional
em Políticas Públicas e Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa Maria
e resulta de estudos do segundo semestre letivo do ano de 2015, mais
especificamente uma pesquisa do estado do conhecimento de artigos científicos
publicados na Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa e Educação –
ANPED³ - de temáticas que permeiam a avaliação através da Progressão Continuada
no primeiro ciclo do Ensino Fundamental de nove anos: alfabetização, letramento,
práticas pedagógicas de professoras alfabetizadoras.
O objetivo do trabalho é mapear as produções científicas sobre essas temáticas
e o que foi considerado relevante no período de ampliação e consolidação do ‘novo’
Ensino Fundamental de nove anos e a forma de avaliação através da Progressão
Continuada.

Através desse estudo percebe-se a importância de conhecer melhor as
produções que já foram realizadas sobre os conceitos que se articulam em torno da
avaliação, percebendo alguns interesses mais específicos em definir conceitos e
buscar amparos na legislação para justificar determinadas práticas. Por isso tem-se
como entendimento que
[...] estado de conhecimento é identificação, registro, categorização que
levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada
área, em um determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses,
dissertações e livros sobre uma temática específica. (MOROSINI, 2010, p.
102)

Para atender o exposto foi feita uma busca em artigos publicados pela
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED nos GTs
10 – Alfabetização, leitura e escrita e 13 – Educação fundamental, nas 34ª, 35ª e 36ª
Reunião Nacional, nos anos de 2011, 2012 e 2013, tendo sido selecionados para
estudo nove artigos que serão organizados em quatro categorias.
Os textos analisados, na grande maioria, apresentam o fato da incorporação de
mais um ano, e esse no início do processo, como a possibilidade de ampliação do
tempo em que a criança tem para a alfabetização e o letramento. Assim, o que antes
era para ser vencido em um ano, na primeira série, com desenvolvimento de
conceitos, habilidades, conteúdos, passa a ter dois ou três anos. Esse período,
considerado como um ciclo é o tempo em que a criança tem para alfabetizar-se com
sentido, significado, sem esquecer-se da infância, do brincar, da ludicidade.
Ao aumentar o tempo de alfabetização e letramento também fez-se necessário
pensar em outras formas de avaliação e por isso entra em discussão a Progressão
Continuada, como um tempo maior que a criança tem para desenvolver habilidades
que antes precisam ser vencidas em um ano.
Nos dias atuais o conceito de alfabetização apresenta um alargamento de
possibilidade, não sendo mais somente a aprendizagem do sistema de escrita
alfabético, e segundo Albuquerque In Santos e Mendonça
[...]ser alfabetizado, hoje, é mais do que “decodificar” e “codificar” os textos. É poder
estar inserido em práticas diferenciadas de leitura e escrita e poder vivenciá-las de
forma autônoma, sem precisar da mediação de outras pessoas que sabem ler e
escrever (p. 21).

Dessa forma, o sujeito alfabetizado também precisa saber para que serve o que
conseguiu ler e escrever, vivenciando esse processo na prática (letramento), de forma
a conseguir viver numa sociedade de forma a não depender de outras pessoas e
nesse sentido o autor Paulo Freire trouxe importantes contribuições, pois utilizava o
termo alfabetização com um sentido amplo e “relacionava à consciência crítica dos
sujeitos acerca da realidade por eles vivida para transformá-la, questionando a
alfabetização apenas como técnica mecânica de codificação e decodificação”
(PICCOLI; CAMINI, 2012, p.17).
Assim, por considerar recorrente o interesse dos pesquisadores sobre os
conceitos de alfabetização, letramento, ampliação e inclusão das crianças de seis
anos no Ensino Fundamental, considerando este um marco importante na educação
brasileira, e também do entendimento de ciclo de alfabetização, como os três
primeiros anos da educação básica, sendo que este precisa ainda de mais atenção,
compreensão e aplicação na prática por parte dos professores, gestores e da
sociedade, é que propus o presente estudo.
METODOLOGIA
Definir a metodologia a ser usada em um trabalho é definir o método, o caminho
a ser seguido para se atingir um objetivo, assim este artigo, trará como opção a
abordagem qualitativa que, no entendimento de Minayo (2001), abrange o universo
de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, num espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos.
O estado do conhecimento busca mapear os estudos selecionados, procurando
problematizar as produções científicas pesquisadas, apresenta cunho bibliográfico,
caracterizando como uma pesquisa já desenvolvida, tendo como base materiais já
elaborados, como os artigos científicos e como o intuito de tentar
[...] responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e
privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que
condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de
doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de
congressos e de seminários. (FERREIRA, 2002, p. 258)

Para a realização do trabalho foi delimitado como local de pesquisa o repositório
da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) em
dois grupos de trabalhos: GT 10 – Alfabetização, leitura e escrita e GT 13 – Educação

Fundamental, nas 34ª, 35ª e 36ª Reunião Nacional, delimitado como espaço de tempo
os anos de 2011, 2012 e 2013, sendo bem significativo a quantidade de trabalhos
sobre alfabetização/letramento e Ensino Fundamental de nove anos.
Em um primeiro momento, foi realizada a procura de artigos científicos que
apresentassem nas palavras chaves dos resumos conceitos que se articulam com
avaliação no primeiro ciclo no Ensino Fundamental de nove anos, sendo recorrente
os termos ‘alfabetização’, ‘letramento’ e encontrados 22 publicações do GT 10 e 16
do GT 13 da 34ª reunião, 17 do GT 10 e 19 do GT 13 da 35ª reunião e 13 do GT 10 e
17 do GT 13 da 36ª reunião, conforme tabela 1:
Tabela 1 – primeira busca na ANPED
Ano

Reunião/GT

Total de

Trabalhos

Trabalhos pertinentes a

trabalhos

selecionados

pesquisa

2011

34ª - 10

22

4

1

2011

34ª - 13

16

2

1

2012

35ª - 10

17

5

3

2012

35ª - 13

19

2

2

2013

36ª - 10

13

4

2

2013

36ª - 13

17

1

0

Fonte: Elaborado pelos autores.

É relevante considerar que na 36ª reunião, foi selecionado um número menor de
trabalhos dos dois anos anteriores, pelo fato dos artigos apresentarem informações
muito próximas dos destacados na 34ª e 35ª reunião.
Também é destaque a diminuição de trabalhos no ano de 2013, talvez pelo fato
de o Ensino Fundamental de nove anos já estar consolidado, pois deveria ser
implementado em todas as redes até o ano de 2010.
O que se espera das pesquisas atuais é a discussão sobre como fazer para
construir um currículo que propicie condições para a prática pedagógica
comprometida com a construção de uma educação de qualidade para todos, que torne
possível o acesso, a permanência e a possibilidade de continuidade.
Após a busca inicial por trabalhos que apresentassem a temática em questão,
foi realizada a leitura dos resumos, ou introdução dos trabalhos, considerando que
alguns não apresentavam resumo, para verificar se atendiam o objetivo dessa

pesquisa, já sendo separados alguns para análise mais criteriosa e conforme os
casos, uma leitura mais detalhada com reflexões sobre o tema pesquisado.
Foram selecionados nove artigos dos dezoito selecionados nos dois grupos de
trabalhos, que foi lido o resumo e descartado por não apresentar como foco principal
o objetivo dessa pesquisa, por apresentar temas muito próximos ou semelhantes uns
dos outros, e organizados em uma tabela que segue:
Tabela 2 – títulos dos trabalhos por GT e ano, objetivos e palavras-chaves dos artigos
selecionados
Reunião/ ano

GT

Título

Objetivo

Palavras-chave

34ª - 2011

10

A alfabetização e sua
relação com o uso do
computador: o suporte
digital como mais um
instrumento de ensino
aprendizagem
da
escrita.

Compreender
o
que
ocorre com as crianças
em processo inicial de
aquisição
da
escrita
quando
utilizam
o
computador
como
suporte e proporcionar
aos
alunos
mais
atividades
de
alfabetização
no
computador.
Identificar
quais
os
aspectos
têm
sido
privilegiados e quais as
abordagens
metodológicas têm sido
utilizadas na pesquisa
sobre essa temática.
Conhecer e analisar
como os professores do
primeiro
ano
desse
município apropriaram-se
da política de ampliação
do Ensino Fundamental e
que
concepções
de
alfabetização
e
letramento
embasam
seus discursos e práticas.
Compreender como a
rede de ensino vem se
organizando para essa
demanda
que
está
atrelada às mudanças
ocorridas
na
LDB
9394/1996, que torna
obrigatório o início da
escolarização aos 6 anos
de idade (Lei 11.274 de
2006).
Analisar a construção de
práticas de alfabetização

computador;
instrumentos de
alfabetização;
cultura escrita

34ª - 2011

13

35ª - 2012

10

35ª - 2012

10

A criança de seis anos e
o Ensino Fundamental.

35ª - 2012

10

A relação
práticas

O Ensino Fundamental
de nove anos como
temática de pesquisa:
levantamento
de
trabalhos acadêmicos
aprovados em eventos
científicos (2006-2010).
Ampliação
da
escolaridade obrigatória:
alfabetização e
letramento com crianças
de seis anos no Ensino
Fundamental

entre

as
de

Ensino
Fundamental;
Ensino
Fundamental de
nove
anos;
produção
acadêmica.
Não consta

criança de seis
anos;
Ensino
fundamental;
alfabetização

Não consta

alfabetização
e
as
aprendizagens
das
crianças nos três anos
iniciais
do
Ensino
Fundamental
em
escolas organizadas em
série e em ciclos.

35ª - 2012

13

35ª - 2012

13

36ª - 2013

10

36ª - 2013

10

Da Educação Infantil
para
o
Ensino
Fundamental: um outro
lugar escolar para as
crianças de seis anos.

Ensino Fundamental de
nove
anos:
contribuições para a
construção
de
um
panorama nacional de
implantação e
Implementação.

O
desafio
do
“alfabetizar letrando” em
sala de aula: um estudo
de caso.

Leitura, compreensão e
produção
textual:
progressão
desses
eixos de ensino de
língua portuguesa no 1º
ciclo.

na
perspectiva
hoje
defendida por diversos
autores do “alfabetizar
letrando” e a relação
dessas práticas com as
aprendizagens
dos
alunos que frequentam
escolas pertencentes a
sistemas
de
ensino
organizados em série e
em ciclos.
Discutir como o Ensino
Fundamental de nove
anos está inserido em
práticas
de
governamento
da
infância e como essas
práticas
possibilitam
outro lugar escolar para
as crianças de seis anos.
Compreender como, em
âmbito
nacional,
configuram-se
práticas
pedagógicas no Ensino
Fundamental e quais são
os
impactos
das
diretrizes propostas nos
documentos do Ministério
da Educação (MEC) para
sua materialização.
Compreender como tem
se dado o processo de
alfabetização
e
letramento
em
um
ambiente escolar, a partir
da
investigação
da
prática pedagógica de
uma professora do 2º
ano.
Investigar como vinham
ocorrendo as práticas de
ensino
de
Língua
Portuguesa no interior do
1º
ciclo
na
Rede
Municipal de Recife, com
análise da progressão
das atividades de leitura,
compreensão e produção
textuais, no ano de 2007.

Não consta

Ensino
Fundamental de
nove
anos;
Práticas
Pedagógicas;
Educação
da
Infância.

Alfabetizar
letrando; didática
da alfabetização;
prática
pedagógica.

Progressão;
leitura;
compreensão;
produção
de
textos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os nove artigos selecionados ainda foram organizados em quatro categorias:
pesquisa sobre o ‘novo’ Ensino Fundamental, organização seriada ou ciclada,
metodologias no primeiro ciclo e ampliação do Ensino Fundamental.
Tabela 3 – organização por categorias

Categoria

34ª - 2011

35ª - 2012

36ª - 2013

GT 10

GT 13

GT 10

GT 13

GT 10

GT 13

TOTAL

0

1

0

1

0

0

2

0
1
0

0
0
0

1
0
2

0
0
1

0
2
0

0
0
0

1
3
3

Pesquisa sobre o ‘novo’ Ensino
Fundamental de nove anos
Organização seriada ou ciclada
Metodologias no 1º ciclo
Ampliação
do
Ensino
Fundamental

TOTAL GERAL

9

Fonte: Elaborado pelos autores.

Após a organização das categorias foi possível visualizar de forma mais clara os
enfoques dados às pesquisas e pode-se observar que ainda são poucas as produções
sobre a organização curricular em ciclos podendo ser considerado relevante somente
um trabalho no ano de 2012. A organização em ciclos está prevista no Parecer CNE
nº 4/2008 com a seguinte redação:
Mesmo que o sistema de ensino ou a escola, desde que goze desta
autonomia, faça a opção pelo sistema seriado, há necessidade de se
considerar esses três anos iniciais como um bloco pedagógico ou ciclo
sequencial de ensino. (BRASIL, 2008, p. 02)

E com uma redação semelhante no artigo 30, parágrafo III, inciso primeiro da
Resolução do CNE nº 7/2010, que anos mais tarde fixa Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos:
Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia,
fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os três anos
iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo
sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os
alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das
aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos.
(BRASIL, 2010, p. 08)

O que parece estar acontecendo é que tivemos uma mudança de nomenclatura,
de série para ano na ampliação do Ensino Fundamental, mas não se mudou a
metodologia e assim continua fragmentado nas séries. Esse tipo de pesquisa, do que
realmente se constituem o ensino em ciclo, suas consequências nas práticas das
escolas e salas de aula, de diferenciação entre sistema seriado e ciclado e busca por
alternativas de mudanças no interior das escolas não vem sendo alvo de muitas
pesquisas. As pesquisas têm ficado restritas a transição das crianças de seis anos da
Educação Infantil para o Ensino Fundamental, dos conceitos de letramento e

alfabetização, de casos isolados de sucesso de algumas professoras que utilizam
metodologias inovadoras ou pesquisa do que já foi produzido sobre o Ensino
Fundamental de nove anos.
Dois artigos fizeram um levantamento de trabalhos já realizados sobre o Ensino
Fundamental de nove anos com pesquisa documental, busca nos documentos legais
produzidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) um na 34ª e outra na 35ª
reunião nacional da ANPED, sendo que na primeira pesquisa, de 2011, as autoras
também realizaram coleta de dados com observação e entrevistas.
Ambos os trabalhos apresentaram nos resultados finais uma questão recorrente:
o distanciamento entre teoria e prática e destacaram que houve poucas mudanças
nos currículos escolares e nas práticas pedagógicas, que falta investimentos na
infraestrutura e para a formação docente, ou seja, houve ampliação de um ano, troca
de nome de série para ano, mas que de fato continuam as mesmas metodologias,
dúvidas e dificuldades.
Ainda perceberam que a implantação aconteceu sem um debate amplo sobre o
que viria acontecer, deixando os docentes sem um norte a seguir e as dúvidas iniciais
eram principalmente ao ‘o que ensinar’ nesse primeiro ano. Seria um ‘pré mais forte’,
uma preparação para a antiga primeira série ou ainda as crianças teriam duas
primeiras séries?
Diante tantas incertezas sobre o que fazer com essas crianças de seis anos que
estavam chegando a escolarização obrigatória, das expectativas das famílias que não
sabiam exatamente o que se passava, mas esperavam que seus filhos aprendessem
e, em muitos casos, exigiam dos professores conteúdos nos caderno, não aceitavam
o discurso de que as brincadeiras também ensinavam, o Governo Federal lançou o
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PACTO), no ano de 2013 para
qualificar a prática docente.
No primeiro ano de PACTO foi discutida a área da Linguagem, no ano de 2014,
a Matemática e nesse ano, de 2015, o enfoque é a organização do trabalho
pedagógico na perspectiva da inclusão e da interdisciplinaridade. Na introdução desse
material encontramos a definição do que é o programa:
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso
formal assumido entre Governo Federal, Distrito Federal, estados, municípios
e sociedade de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os

8 anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. (BRASIL, 2014,
p.08)

As autoras do artigo Ensino Fundamental de nove anos: contribuições para a
construção de um panorama nacional de implantação e implementação também
concluíram que, a organização curricular permanece fragmentada, cada um ensinado
o que é de sua área, de seu ano, sem ‘conversar’ com o colega, sem considerar de
fato o que é o ciclo de alfabetização, uma continuidade no processo de aprendizagem
dos alunos. Enfatizam que não há diversidade nas atividades propostas, permanecem
os exercícios mecânicos, repetitivos e pouco atraentes, com escassas atividades
lúdicas, próprias da infância.
Já as autoras do artigo O Ensino Fundamental de nove anos como temática de
pesquisa: levantamento de trabalhos acadêmicos aprovados em eventos científicos
(2006-2010) apresentam um dado importante: o pouco interesse de buscar
informações junto as famílias, saber o que elas pensam em inserir seus filhos um ano
mais cedo, dar voz a quem tem tanto ou mais interesse na ampliação do Ensino
Fundamental. E, ainda, constataram que falta estudos sobre os índices de
aprendizagem nas avaliações interna e externa, talvez por essa pesquisa ser de 2011,
um ano após a término do prazo para que todas as redes implantassem um ano a
mais nessa modalidade e assim ainda não houvessem estudos nessa linha concluídos
e publicados.
No entanto, em 2015, já temos dados sobre os índices de aprendizagem dos
alunos e estes não são nada satisfatórios, as dificuldades dos alunos permanecem,
houve poucos avanços com o acréscimo de um ano, considerando que os alunos que
estão na escola, frequentando regularmente, já que a não há aumento no número de
evasão, nem de reprovações. Para justificar tal situação Luiz Carlos de Freitas diz que
[...] a programas de recuperação, aceleração, progressão continuada e/ou
automática, educação de jovens e adultos, pseudo-escolas de tempo integral,
cuja eliminação da escola foi suspensa ou adiada e aguardam sua eliminação
definitiva na passagem entre ciclos ou conjunto de séries, quando então saem
das estatísticas de reprovação, ou em algum momento de sua vida escolar
onde a estatística seja mais confortável. (2007, p. 968)

Ou seja, temos programas dentro das escolas apresentadas por um governo
liberal que servem para manipular dados, dando a entender que está tudo bem, que
todos estão na escola e que se há algum ‘culpado’ é preciso encontrá-los. E, talvez,

uma das formas de encontrar os culpados seja as avaliações externas, como a
provinha Brasil, para citar um exemplo dentro do ciclo de alfabetização, que servem
para mostrar ao mundo o quanto os alunos não sabem, apesar de estarem na escola,
responsabilizando, quem sabe, a atuação docente, sem considerar claro todos os
outros fatores que perpassam a educação, incluído a falta de investimentos públicos
e valorização profissional.
Na seleção dos artigos para a pesquisa do estado do conhecimento, dois
destacaram-se, um por ser a prática de uma professora alfabetizadora, que obteve o
entendimento claro do significado ‘alfabetizar letrando’ no ciclo de alfabetização, que
estas crianças, ao entrar na escola, dentro de uma sala de aula, continuam a ser
crianças e que precisam ter seu tempo respeitado. Já o outro estudo tratava do uso
das tecnologias na fase inicial de aprendizagem do sistema escrito, como aliado das
professoras, mais um recurso, e que no caso específico desse trabalho possibilitou o
aprendizado de outros gêneros textuais, os virtuais, permitindo que muitas crianças,
que não teriam acesso se não na escola, pudessem enviar um e-mail, criar uma
mensagem.
Em vários artigos analisados é forte a presença dos conceitos de alfabetização
e letramento, como também as implicações desses no ciclo de alfabetização e a
questão do tempo/espaço das crianças no Ensino Fundamental, o deslocamento
dessas da Educação Infantil e como estão sendo tratadas as crianças de seis anos
nesta outra modalidade, considerada mais formal e que para as professoras tem o
objetivo de escrita, leitura, estudo de conteúdos, muitas vezes, sendo esquecido o
brincar.
Alguns trabalhos desta pesquisa apresentam o conceitos de alfabetizado como
o indivíduo que sabe ler e escrever, decodifica códigos e símbolos, com pouco uso da
interpretação desse conhecimento, somente a aquisição propriamente dita da escrita
e da leitura, sem uma finalidade específica, como apropriação de um sistema de
representação da escrita e aquisição dos princípios alfabéticos e ortográficos. Já o
sujeito letrado apresenta uma visão mais ampla, sabe ler e escrever dentro de um
processo social, com entendimento do que está aprendendo, é a funcionalidade do
uso da linguagem, compreensão das condições sociais do uso da leitura e escrita.

Pensando na criança que chega à escola como um indivíduo que sabe coisas,
que é membro de um grupo sociocultural determinado, que carrega conceitos, ideias,
valores, concepções sobre o mundo e sobre a própria experiência é que alfabetização
e letramento precisam caminhar juntos. Por isso, a escola aonde essa criança chega
tem como objetivo transmitir conhecimentos socialmente relevantes e o desafio a ser
enfrentado é a construção de um currículo que contemple todo esse ser em formação.
Já a questão do tempo e espaço das crianças de seis anos é a discussão
apresentada no artigo Da Educação Infantil para o Ensino Fundamental: um outro
lugar escolar para as crianças de seis anos, em que a pesquisadora Maria Renata
Alonso Mota faz uma retomada histórica desses conceitos e discute a política de
ampliação do Ensino Fundamental, pois
[...]incluindo as crianças de seis anos no primeiro ano e ampliando para nove
anos a sua duração, é um outro lugar que está sendo pensado para essa
criança nesse espaço escolar. Mas também um outro tempo, um tempo mais
longo de aprendizagem formal. Há um deslocamento das fronteiras entre a
Educação Infantil e o Ensino Fundamental. (2012, p. 08)

Nesse deslocamento das crianças, da Educação Infantil, que todo espaço era
preparado para ela, para o do Ensino Fundamental, em que precisam dividir salas,
pátios com alunos maiores, percebe-se a dificuldade das professoras em colocar em
prática a ludicidade, o brincar, correr. Acontece, em alguns casos, que nem o
momento do recreio é permitido, pois o barulho das crianças irá atrapalhar a aula dos
maiores, que os trabalhos expostos nas salas são rasgados, é a inclusão das crianças
de seis anos num sistema rígido e não feito para a infância.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa do Estado do Conhecimento permitiu aprofundar os estudos sobre
alfabetização, letramento e ciclo no Ensino Fundamental de nove anos, bem como,
conhecer práticas de professoras alfabetizadoras bem sucedidas contribuindo com
leituras que subsidiarão a pesquisa de Mestrado.
É importante conhecer mais e perceber os diferentes entendimentos dados aos
conceitos apresentados pelos pesquisadores, verificar os caminhos históricos que
percorreram, as diferenças entre a teoria, presente nos documentos legais e a prática,
aplicadas nas escolas sobre a organização curricular por ciclo, os reflexos da
ampliação de um ano no Ensino Fundamental, que incluiu as crianças de seis anos

nessa modalidade, fato que já havia sido realizado nos países em desenvolvimento e
que o Brasil só passou a adotar em 2005.
Percebi durante a pesquisa de artigos científicos publicados na ANPED que
muitos temas que perpassam os três primeiros anos do Ensino Fundamental são
recorrentes e despertam o interesse dos pesquisadores, mas um em especial não
encontrei, a não ser de forma indireta e muito sutilmente, a questão da avaliação
desses alunos frente a ampliação do Ensino Fundamental.
O Parecer CNE nº 4/2088 e a Resolução CNE nº 7/2010 trouxeram em seus
textos a questão do regime em forma de ciclo para organizar os três primeiros anos e
esses pensados como “não passível de interrupção” (BRASIL, 2010, p. 08), ou seja,
durante o ciclo os alunos não poderão ser reprovados.
Ao pensar no prolongamento do tempo em que a criança tem para a
alfabetização é que se passa a trabalhar com a perspectiva da avaliação através da
Progressão Continuada e por isso me propus a pesquisar sobre esse assunto,
especialmente pelo fato de já haver passado alguns anos que ela vem acontecendo e
ainda não ser bem aceita e entendida pela sociedade em geral, necessitando de
discussão por todos que fazem parte do processo escolar.
A avaliação deve ser preocupação também de gestores escolares e públicos,
empenhados em mudanças e construções diárias e constantes, com participação de
todos os envolvidos, promovendo-se estudos, discussões e entendimento,
especialmente entre pais, de que a reprovação não é mais sinônimo de ‘escola forte’
ou de que o ‘aluno sabe’, mas sim de que todos os alunos têm o seu tempo de
aprendizado.
No entanto, a impossibilidade de retenção do segundo para o terceiro ano tira
das mãos do professor uma arma poderosa, que é a da reprovação, pois muitos ainda
estão arraigados a essa estratégia de punição para alunos que incomodam, muito
questionadores ou por ainda considerarem que só pode passar quem tiver dominado
todos os conteúdos, ou objetivos, como prevê o texto da Base Nacional Comum
Curricular, de cada um dos anos, não considerando que as crianças tem três anos
para considerarem-se alfabetizadas e letradas.
Conclui-se que foi de muita valia realizar a pesquisa do estado do conhecimento
por permitir uma visão mais ampla e verificar que muitos assuntos já apresentam

bastante trabalho e outros ainda não são tão discutidos e assim, permitem que se
façam pesquisas com o intuito de melhor conhecer e discutir os rumos da educação,
possibilitando uma reflexão crítica sobre esta, contribuindo para uma melhor qualidade
da aprendizagem dos alunos.
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AUTORIDADE DOCENTE E AUTONOMIA ESTUDANTIL: CONCEITOS
RELACIONADOS OU PARADOXAIS?
Mariana Luzia Corrêa Thesing1
Marília Costa Morosini2
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
RESUMO
A relação entre a autoridade docente e a autonomia dos estudantes é um tema base para as discussões
nos cursos de formação de professores. Está relacionado às escolhas epistemológicas do professor,
comprometido com processos pedagógicos no trabalho na escola. Este texto, apresentando resultados
finais, está vinculado à pesquisa de mestrado intitulada “Disciplinamento escolar: suas relações com a
autoridade docente e a autonomia estudantil em um primeiro ano do Ensino Fundamental”, defendida
em 2013, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS/RS. Com caráter
qualitativo, como um estudo de caso, a pesquisa buscou investigar os saberes e as práticas docentes
de uma professora atuante em um primeiro ano do Ensino Fundamental acerca do disciplinamento
escolar, tendo em vista os conceitos de autoridade docente e autonomia estudantil. A pesquisa,
desenvolvida em uma escola pública no município de Porto Alegre/RS, a partir das técnicas de
entrevista, observações e análise de documentos, apresenta os saberes e a prática de uma professora
referência de uma turma de crianças pequenas, como uma autoridade pedagógica, que contribuem
para o processo de construção da autonomia dos estudantes. A autoridade docente, embasada no rigor
e no diálogo, é compreendida como uma postura pedagógica distanciada de práticas autoritárias e
rígidas. A autonomia estudantil, por sua vez, é entendida como um objetivo a ser desenvolvido na
escola, de forma interdisciplinar, a partir de práticas de trabalho centradas em uma pedagogia
libertadora, em que o professor se assume como uma autoridade pedagógica. Nesta perspectiva, este
estudo apresenta práticas possíveis na escola, fundamentadas em princípios da autoridade docente,
voltadas para a construção da autonomia dos estudantes. Contudo, revela a dificuldade da instituição
em desenvolver projetos de trabalho relacionados aos conflitos disciplinares na escola, fundamentados
em princípios da educação emancipatória. Assim, destaca-se a necessidade da elaboração de projetos
de trabalho construídos de forma compartilhada, pelos professores, como agentes promotores de
mudanças educacionais. Essas que considerem como pertinente a discussão sobre os conceitos de
autoridade docente e autonomia estudantil na escola, com o planejamento coletivo de estratégias que
sejam comuns e relevantes às instituições escolares.
Palavras-chave: Autoridade docente. Autonomia estudantil. Práticas interdisciplinares.

INTRODUÇÃO
Ser professor exige fazer escolhas teórico-políticas para o exercício do trabalho
docente. De acordo com a escolha, mesmo que inconscientemente, o professor estará
comprometido com projetos de formação humana – sejam eles democráticos ou
autoritários. O planejamento do trabalho, a organização dos espaços escolares, o
entendimento sobre a forma como os sujeitos aprendem e sobre o papel da escola na
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sociedade

estão

fundamentados

em

conhecimentos

pedagógicos

–

estes

relacionados às teorias pedagógicas e às teorias do conhecimento.
O tema do disciplinamento escolar é discutido neste texto pela sua importância
para o trabalho na escola com crianças. A ele estão associados outros conceitos: a
autoridade do professor e a autonomia dos estudantes. Isso porque é entendido que
estes são indissociáveis, pois a forma como o professor desenvolve o trabalho na
escola, seja mais dialógico ou mais autoritário, influenciará diretamente o processo de
construção da autonomia dos estudantes. Deste modo, um professor que trabalha no
viés da autoridade, com práticas de trabalho mais democráticas e dialógicas, estará
mais próximo de favorecer a construção da autonomia dos estudantes.
Porém, o que é ser uma autoridade docente? Este conceito comumente é
confundido com autoritarismo ou com práticas que desumanizam os sujeitos. O
professor com autoridade em nada se aproxima de um professor autoritário. O rigor e
o diálogo, bases para uma prática de autoridade, não são sinônimos de rigidez –
característica de práticas desvinculadas de uma proposta educacional emancipatória.
E, nessa perspectiva, a autoridade do professor não está dissociada da autonomia
dos estudantes, como conceitos contrapostos ou distanciados. São ideias próximas,
relacionadas, implicadas – pois, estão fundamentadas nos princípios e objetivos da
perspectiva da educação libertadora. A partir dessas ideias, este texto apresenta os
resultados de uma pesquisa, cujo objetivo foi compreender o processo de
disciplinamento escolar, a partir dos saberes e práticas de uma professora do Primeiro
Ano do Ensino Fundamental, em uma escola pública municipal da cidade de Porto
Alegre/RS, tendo em vista os conceitos de autoridade docente e autonomia estudantil.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A posição mais difícil, indiscutivelmente correta, é a do democrata, coerente
com seu sonho solidário e igualitário, para quem não é possível autoridade
sem liberdade e esta sem aquela. (FREIRE, 1996, p.108).

Este texto apresenta considerações a respeito do tema disciplinamento escolar
e suas relações com a construção da autoridade docente e a autonomia dos
estudantes. Trata-se de uma compilação dos resultados finais de uma pesquisa
desenvolvida no percurso de mestrado, no período de 2012-2013, com abordagem
qualitativa. A pesquisa configurou-se como um estudo de caso em que foram

realizadas observações em uma turma de primeiro ano do Ensino Fundamental, em
uma escola pública do município de Porto Alegre/RS. Além das observações, também
foram realizadas entrevistas com as professoras da coordenação pedagógica, da
orientação pedagógica e com a professora referência da turma investigada.
A autoridade docente é compreendida neste texto na perspectiva freireana, em
que o professor é entendido como um ator que trabalha numa perspectiva dialógica e
respeitosa em relação aos estudantes, em que as situações pedagógicas baseiam-se
no rigor, na amorosidade e na dialogicidade. A autoridade do professor é construída
no decorrer do desenvolvimento profissional do professor, este que constrói sua
autoridade nas relações que estabelece com os estudantes. Professor e estudantes
são entendidos como sujeitos aprendentes e ensinantes, numa condição de
inacabamento, em que todos aprendem e ensinam nessas relações dialógicas. Nessa
perspectiva, a autoridade do professor vai sendo construída no decorrer do trabalho
pedagógico, comprometida com a liberdade dos estudantes – o que não se confunde
ou se assemelha com permissividade ou libertinagem.
Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que,
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser
educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo que
crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já, não valem. Em
que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo
com as liberdades e não contra elas. Já, agora, ninguém educa ninguém,
como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em
comunhão, mediatizados pelo mundo. (FREIRE, 1987, p. 39).

Para Freire (1987), a autoridade docente está vinculada à liberdade por estar
voltada à conscientização e humanização dos sujeitos, que cada vez mais conscientes
tornam-se capazes de compreender e intervir em suas realidades. Ao contrário dessa
prática, temos a perspectiva autoritária que centrada na detenção do conhecimento
da figura do professor favorece a desumanização dos sujeitos. Isso porque ao ensinar,
a partir de uma verdade absoluta, acaba por não favorecer a construção do
conhecimento, mas sim o adestramento e a formação de sujeitos coptados aos
interesses dos dominantes, do capital.
A partir dessas premissas, a pesquisa de mestrado buscou conhecer os saberes
e a prática de uma professora comprometida com a construção da autonomia dos
estudantes. Tratava-se de uma turma do primeiro ano do Ensino Fundamental, de
uma escola pública do município de Porto Alegre/RS. As observações foram

realizadas semanalmente, durante o primeiro trimestre de 2013. Além das
observações realizadas, a pesquisa fundamentou-se na prática de entrevistas com a
professora referência da turma observada, com a professora da Coordenação
Pedagógica e com a professora da Orientação Pedagógica da escola investigada. A
análise de documentos complementou as técnicas de observação e de entrevista
desenvolvidas na pesquisa.
Fundada no ano de 1986, a escola investigada é uma instituição pública do
município de Porto Alegre/RS. Situa-se numa área periférica da cidade e atendia, na
época da pesquisa, cerca de 1.400 (um mil e quatrocentos) estudantes do Ensino
Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e das Totalidades Iniciais e Finais da Educação
de Jovens e Adultos. Com cerca de 100 (cem) professores atuantes, a escola atendia
a uma comunidade, conforme o Regimento Escolar (2009), denominada como
“classes populares” que, de acordo com o documento, “historicamente tem sido
excluída dos bens produzidos pela sociedade como um todo” (REGIMENTO, 2009,
p.01).
As professoras entrevistadas são professoras com significativo tempo de
experiência na atuação docente, sendo que todas tinham em média vinte anos de
docência e formação em nível superior, a nível de graduação. Destaca-se que apenas
a professora referência da turma, dentre as professoras participantes da pesquisa,
apresentava formação em nível de pós-graduação.
A turma observada constituía-se por 22 (vinte e duas) crianças, sendo 11 (onze)
meninos e 11 (onze) meninas. Eram atendidas por 4 (quatro) professoras: professora
referência, professora volante1, professora de Educação Física e professora de Artes
Visuais. As observações foram realizadas em dias que a professora referência
trabalhava integralmente com a turma. As aulas observadas eram registradas num
diário de campo, que se configurou como fonte de registro, análise e reflexões sobre
as observações.
A professora referência, durante as observações, demonstrava organizar sua
sala de aula de forma que as crianças tinham autorização e liberdade para explorarem
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os brinquedos, jogos e materiais da sala. A aula era organizada em alguns momentos
que orientavam a rotina das tardes da turma: hora do brinquedo livre; hora da higiene
pessoal; hora do lanche no refeitório da escola; hora do lanche na sala de aula; hora
da atividade; hora da organização e despedida. Nos diferentes momentos, foi
observado que as crianças, mesmo no início do ano escolar (meados de março), já
conheciam a rotina da sala e manifestavam comportamentos coerentes às
combinações coletivas. As transições entre os diferentes momentos eram embasadas
por estratégias de trabalho que envolviam as crianças, sem lhes parecer ofensivas ou
autoritárias.
A professora organizava a turma com brincadeiras e desafios que as faziam,
num tom alegre e divertido, cumprirem as solicitações a partir das falas da professora
sobre os porquês das ações a serem desenvolvidas. Uma estratégia interessante era
a forma como a professora organizava a turma para as saídas da sala. Nesses
momentos, em que era necessária a organização as crianças, para se dirigirem ao
refeitório ou à biblioteca, a professora utilizava uma estratégia que para as crianças
era desafiadora: a professora apagava a luz e saía da sala, fechando a porta. Ao entrar
novamente, com uma combinação prévia, encontrava as crianças com suas cadeiras
guardadas e em silêncio, posicionadas em frente aos seus lugares, para que então
pudessem sair de forma organizada.
As filas, do mesmo modo, eram organizadas a partir de uma estratégia diferente:
tendo em vista as iniciais dos nomes das crianças, as filas eram ordenadas pela ordem
alfabética. Porém, a ordenação das filas era dinâmica: todos os dias os primeiros
lugares das filas eram ocupados pelos ajudantes (uma menina e um menino). Assim,
os demais eram organizados de acordo com a ordem alfabética e com a ordenação
dos ajudantes, num movimento contínuo, em que todos tinham a oportunidade de
ocupar os primeiros lugares das filas.
[...] tem os momentos em que ele tem que escutar, tem que parar e tem os
momentos em que a gente pode combinar regras, algumas coisas, um
imprevisto na sala, para ver o que a gente pode fazer [...] eles vêm de casa,
sem regras, sem nada sobre a escola. Eles estão aprendendo a serem alunos
na escola. É para eles terem essa organização, para aprendizagem, eu acho
muito importante. (PROFESSORA REFERÊNCIA, 2013).

A sala de aula era um espaço colorido e repleto de diferentes materiais. As
crianças tinham livre acesso aos brinquedos e jogos nos momentos de brinquedo livre,

mas eram responsáveis pela sua organização após o término dos momentos de
brincar na sala. Eram responsáveis pela organização de seus pertences e pela
organização de suas mesas de trabalho. Tinham livre trânsito durante a aula para
conversarem e trocarem ideias com colegas durante a aula e também para se
dirigirem à professora para solicitarem auxílio durante as atividades. Eram desafiadas
a levar/buscar materiais e dar recados em outros setores da escola, com o objetivo,
conforme a professora, de dar-lhes mais autonomia e responsabilidades. Essas
observações podem ser confirmadas pela fala da professora referência quando afirma
que
[...] então, organizo uma rotina, para eles terem também a autonomia deles
para eles saberem o que vem uma coisa depois da outra, tento organizar
também um lugar que seja fixo na hora de organizar e saberem onde ficam
as coisas, tento trabalhar por grupos. Para desenvolver a autonomia da
criança mesmo, para saberem se organizarem, serem independentes na sala,
para conseguirem ter uma disciplina, para conseguir desenvolver o trabalho,
acho que é isso. (PROFESSORA REFERÊNCIA, 2013)

Todas as crianças eram amistosas e gentis. Contudo, uma das crianças
apresentava dificuldades em adaptar-se à rotina da escola, demonstrando
agressividade em relação às demais crianças. No movimento de auxiliar as crianças
a compreender o valor da amizade, mesmo diante das situações de conflito, a
professora propôs um a assinatura de um “contrato de amizade”. Todas, a partir de
um texto coletivo sobre a importância da amizade, assinaram o documento. Este que
era sempre referendado pela professora nas situações conflituosas, mesmo que
esporádicas, entre as crianças.
Durante as observações foi observada a pouca frequência de conflitos entre as
crianças, contudo, após um período de ausência da professora, por problemas de
saúde, foi percebido na semana do seu retorno à escola o aumento da frequência
dessas situações entre as meninas da turma. Diante dessa situação, a professora
mantinha uma fala rigorosa com as crianças lembrando-as da importância do respeito
e da amizade na escola. Conversou com as meninas da turma em momentos
diferentes, junto com a turma e separadamente, auxiliando-as a compreender as
razões e a resolver os conflitos de forma dialógica. Compreende-se que as crianças,
por vezes, precisam do auxílio do adulto para resolver questões conflituosas, mas sem
resolver por elas, fazendo-as calar diante dessas situações. Por isso, a intervenção

da professora foi fundamental para as crianças, com diferentes pontos de vista, para
que pudessem compreender os sentimentos e as razões das outras crianças
envolvidas nos conflitos.
A atitude de diálogo é fundamental para a superação dos problemas de
disciplina. Mas devemos ressaltar que estamos falando de diálogo no
verdadeiro sentido. Antes de mais nada, o professor deve tratar o aluno como
ser humano, ou seja, acreditar na sua racionalidade: procurar fazê-lo refletir
sobre o que está acontecendo, ajudá-lo a compreender as causas de seu
comportamento, comprometendo-se mais em colaborar com o aluno, do que
em calá-lo para poder “cumprir o programa”. (VASCONCELLOS, 1995, p. 91)

A fala da professora referência no momento da entrevista revela a ausência de
denominações ou perspectivas teóricas sobre suas escolhas metodológicas.
Apresentou, no momento da entrevista, certa dúvida acerca do que é ser uma
autoridade, parecendo confundir os conceitos de autoridade e autoritário. Ela diz: “[...]
é, eu sou uma autoridade, mas não aquela rígida da sala. Eu sou uma autoridade,
claro que eu sou, na sala tem que ter uma autoridade” (PROFESSORA REFERÊNCIA,
2013). Contudo, a sua prática estava centrada na perspectiva libertadora, que
acreditava no diálogo, na alegria e na possibilidade da aprendizagem de todas as
crianças, num viés distanciado de práticas autoritárias.
[...] Disciplina para mim não é o aluno ter medo do professor, é ele saber o
momento em que ele tem que escutar, momento em que ele pode falar no
caso, e a gente dialogar para ver o que a gente pode fazer [...] não é aquela
coisa autoritária minha, rígida. É o diálogo que a gente tem que ter com o
aluno. (PROFESSORA REFERÊNCIA, 2013).

Nessa perspectiva, Shor & Freire (1986) discutem sobre a importância do rigor
na prática docente. Este que, distanciado na ideia de rigidez, está comprometido com
a preocupação do professor pela construção do conhecimento, que favorece a
autonomia do sujeito e não sua desumanização, esta que deriva de processos que lhe
roubam a capacidade de aprender e de pensar criticamente sobre as diferentes
realidades em que estão inseridos. Para os autores, o professor que trabalha com
rigor é comprometido com a liberdade e com a autonomia dos sujeitos, pois estão
comprometidos com uma educação que emancipa ao abrir possibilidades de diálogo
e construção coletiva de novos entendimentos sobre o real.
Os estudantes e os professores só aprenderam uma única definição de rigor:
a autoritária, a tradicional, que estrutura a educação mecanicamente e os
desencoraja da responsabilidade de se recriarem, a si mesmos e à sua

sociedade. [...] E o que podemos fazer nessa situação? Tenho certeza, que
temos que lutar com amor, com paixão, para demonstrar que o que estamos
propondo é absolutamente rigoroso. (SHOR & FREIRE, 1986, p. 98).

Nesse sentido, o professor com autoridade é também aquele que trabalha pela
autonomia dos estudantes e que demonstra capacidade autônoma para pensar
acerca do seu trabalho e dos seus objetivos. Por acreditar na possibilidade de
liberdade dos estudantes, não é um simples agente que reproduz as premissas e
interesses de uma sociedade de classes, socialmente desigual. É um professor que,
ao reconhecer a necessidade da autonomia dos estudantes para a mudança social, é
também um ator com autonomia. Essa condição é afirmada na entrevista da
professora da Orientação Educacional da escola, que afirma que
[...] o professor tem que ter autonomia e autoridade dentro da sala de aula,
ele não pode ser autoritário. [...] O aluno precisa de alguém com autoridade,
com autonomia, como adulto naquele momento em relação aos pequenos e
tu não pode ser autoritário, para que o teu aluno também possa ter
autoridade, ter autonomia [...] senão ele vai ser um aluno sem autonomia
nenhuma, sem autoridade nunca, ele vai só responder aquilo que o professor
está querendo que ele responda e da maneira que quer que ele responda [...]
esta é a relação entre autoridade e autonomia [...] (PROFESSORA
ORIENTADORA, 2013).

Nessa discussão sobre a tarefa de ser professor com autoridade, as professoras
da Coordenação Pedagógica e da Orientação Educacional da escola revelaram as
dificuldades observadas por elas no trabalho com os professores da instituição
investigada. De acordo com as professoras, os estudantes da escola são atendidos
por professores iniciantes e já experientes que apresentam dificuldades para o
trabalho, tendo em vista uma prática fundamentada na autoridade docente e voltadas
à construção da autonomia. Fato que, segundo elas, é preocupante por se tratar de
uma dificuldade observada pelas professoras em relação tanto às professoras que
estão chegando à escola quanto àquelas que possuem mais experiência em sala de
aula, no período de suas carreiras profissionais.
A gente percebe assim que hoje os professores mesmo os que chegaram
agora, [...] parece que eles já estão chegando um pouco cansados. Sem
autonomia, sem aquela autoridade, sem aquela vontade, aquela coisa que
nós tínhamos, porque na nossa época a gente não mandava os alunos para
a direção porque a gente tinha que dar conta, e tinha até vergonha [...] Há um
tempo atrás a gente não tinha isso, se dava mais conta, a gente tinha o que
costumavam chamar de domínio de classe. Tem professores que chegam e
não conseguem ficar nas nossas escolas, e o problema é que não

conseguem ficar, não conseguem dar aula, os professores não conseguem
conversar com os alunos. (PROFESSORA ORIENTADORA, 2013).

A entrevista realizada com a professora da Coordenação Pedagógica também
revelou as dificuldades da escola em trabalhar com os professores, de forma que
atuassem com princípios comuns. A dificuldade, de acordo com a professora,
fundamenta-se, além da falta de experiência dos professores iniciantes sinalizada pela
professora orientadora da escola, na falta de abertura dos professores mais
experientes, num movimento de resistência às solicitações feitas pela equipe
pedagógica da escola. Para a professora da Coordenação Pedagógica da escola, os
estudantes estão “lançados à sorte” para terem bons professores na escola, quando
afirma que
[...] é bem difícil. É complicado, porque especialmente com as pessoas que
tem muitos anos de magistério, porque as pessoas se apoderam de um
conhecimento, querem uns alunos formatados de uma maneira que eles não
são mais, então [...] muitas vezes a gente entra junto com o professor, outras
vezes faz uma conversa com o professor, mas é muito difícil o colega mudar
a sua postura, muito difícil. São casos específicos. Mas, os alunos da escola
pública estão lançados à sorte para ter um bom profissional na sua frente.
(PROFESSORA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, 2013).

O desenvolvimento da pesquisa apresenta um contexto em que uma professora
atuante na escola, com uma turma de primeiro ano, desenvolve seu trabalho pela
possibilidade da construção da autonomia dos estudantes por meio de práticas de
trabalho dialógicas e emancipatórias. Por outro lado, conforme as entrevistas com as
professoras da equipe pedagógica da escola, revela a dificuldade dos demais
professores em trabalhar numa perspectiva dialógica, tendo em vista os conceitos de
autoridade docente e autonomia estudantil.
Aliada a essa dificuldade dos professores, de forma geral, a equipe pedagógica
também se revela com dificuldades para o trabalho com o grupo de professores da
escola, para propor-lhes uma estratégia de trabalho que fortaleça as práticas docentes
para objetivos comuns. Essa que pode ser pensada coletivamente pelo grupo de
professores, em que todos são convidados a elaborar estratégias que atendam às
necessidades de cada grupo de estudantes, a partir de práticas dialógicas
comprometidas com a construção da autonomia. Entendemos que os saberes sobre
a prática docente se constroem no decorrer da vida profissional do professor, esse
que pode aprender com os estudantes e também com seus colegas de trabalho, por

meio de ações coletivas e reflexivas sobre as suas práticas cotidianas, a partir das
suas realidades e contextos.
METODOLOGIA
A abordagem metodológica desta pesquisa define-se como qualitativa. A
pesquisa, caracterizada como um estudo de caso (LUDKE & ANDRÉ, 1986), utilizou
entrevistas semiestruturadas – com a professora referência de uma turma de primeiro
ano do Ensino Fundamental e com as professoras atuantes nos cargos de
Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional da escola; observações
participantes semanais em sala de aula, durante um trimestre; e a coleta e o estudo
de documentos da instituição escolar e da Secretaria Municipal de Educação do
município de Porto Alegre/RS. A análise dos dados foi norteada pelos princípios da
análise de conteúdo (BARDIN, 1977).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A autoridade docente é comprometida com a construção da autonomia dos
estudantes. São conceitos implicados e relacionados. Ser professor com autoridade é
estar aliado a uma pedagogia emancipatória, pois o rigor que embasa as práticas de
autoridade as fundamenta para a liberdade do outro: liberdade para pensar, para
refletir, para perceber que não há verdades absolutas, para aprender, para construir
conhecimento.
O professor com autoridade, como um professor com autonomia porque tem
consciência da importância do seu comprometimento com o ato de ensinar, favorece
a construção da autonomia dos estudantes e está vinculado com um tipo de educação
para além do capital (MÉSZAROS, 2005), para uma nova organização social, porque
favorece a conscientização e a ação reflexiva dos sujeitos sobre a realidade em que
estão inseridos.
A pesquisa apresentou resultados que revelam a importância do trabalho de uma
professora comprometida com a educação libertadora, que favorece espaços de
liberdade e de autonomia na escola. Não é apenas o ensinamento de que todos
devem organizar os seus materiais e brinquedos após as brincadeiras, ou o
comprometimento em colocar cada material no seu respectivo lugar: vai muito além
disso.

A autoridade docente, embasada no rigor, na dialogicidade e na amorosidade,
favorece a construção da autonomia das crianças, essas que numa relação de
aprendizagem com sua professora, são aprendentes e ensinantes. Essa forma de
organizar o trabalho na escola está voltada para responsabilidade de todos para o
bem comum: de que todos aprendem e ensinam, têm direitos e responsabilidades e
que podem ser atores críticos na busca por uma sociedade que se quer mais humana
e democrática.
Nessa perspectiva, a pesquisa também aponta a relevância do trabalho
compartilhado na escola, mesmo diante das dificuldades encontradas no cotidiano
escolar. Isso porque acreditamos que é por meio de ações coletivas, como projetos
de trabalho, que as instituições escolares podem encontrar caminhos para as
necessidades reais de seus contextos (LEITE & FERNANDES, 2010). Essas
estratégias, elaboradas e desenvolvidas pelas escolas, favorecem a construção da
autonomia dos grupos de professores que, em estudo sobre seus objetos de trabalho
nos contextos profissionais em que se situam, podem ser agentes transformadores e
não apenas “objetos” e “instrumentos” de reformas verticalizadas (EVANGELISTA &
TRICHES, 2012). Essas que talvez podem estar aliadas a projetos com interesses
muito mais economicistas do que educacionais.
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Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
RESUMO
O presente artigo busca discutir os processos formativos no Ensino Superior refletindo sobre a
construção do conhecimento, a sistematização do saber e a educação ética que envolve a
Universidade, educadores e educandos. Colocando como caminho que a Universidade seja um
contrapondo a lógica do capital. Propondo a construção do conhecimento sobre o humano que leve a
humanização dos processos de conhecimento, provocando nos Educadores e Educandos a reflexão
sobre o papel que eles têm na discussão ética e que volte-se para o outro enquanto sujeito no processo
de humanização. Apontando como sendo necessário que Educador e Educando tomem consciência
da escravidão causada pelo capital e da necessidade de um novo significado na discussão ético-política
na contemporaneidade. Discutindo a compreensão dos processos formativos da Universidade e
propondo a construção dos processos de formação pela Ética do respeito ao outro, como contraponto
a ética do mercado. Defendendo que somente pela educação ética construiremos o Ser humano.
Apresentando o ethos grego como possibilidade de antítese da concepção ética contemporânea.
Questionando a liquidez da contemporaneidade, onde tudo o que não é útil acaba descartado. Sendo
base para a discussão teórica à relação entre educação, construção do conhecimento, sistematização
do saber e ética na formação humana. Procuramos demonstrar como a formação humana do sujeito
emancipado e que participa das decisões sociais pode modificar a realidade e a ideologia que se
hegemoniza cada vez mais. Com esse intuito discute-se o Ensino Superior como meio do homem e da
mulher de humanizar e qualificar a sua existência.
Palavras-chave: Ensino Superior. Educação. Ética.

INTRODUÇÃO
Pensar a Educação Superior é pensar sobre a formação em nível acadêmico dos
mais diversos educandos. Formar para as mais diversas atividades produtivas da
sociedade, assim a reflexão sobre a construção do conhecimento, a sistematização
do saber5 e a educação ética são indispensáveis no Ensino Superior, questionando
até onde esta etapa de formação tem sido uma etapa de emancipação dos sujeitos.
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É necessário à discussão sobre que conhecimentos são produzidos na
Universidade e, a apropriação destes por grupos hegemônicos que elitizam a
educação. Utilizando a Educação Superior como forma de opressão e dominação, de
forma mais simbólica e sútil, fazendo dos educadores e educandos meras
engrenagens do sistema capitalista.
A reflexão sobre a ética deve ser caminho na busca de outra concepção de
Educação e Sociedade. Questionando os parâmetros éticos contemporâneos e
refletindo sobre a liquidez que é imposta em nosso tempo, onde o conhecimento tornase volátil e cada vez mais o sujeito é individualizando em uma busca incessante do
ter-mais. Acabando por superficializar as relações humanas e a própria formação do
homem e da mulher.
O texto busca trazer estas discussões do ponto de vista dialético, não como
prontas, mas em constante devir, já que buscamos questionar as verdades postas.
Pensamos que a reflexão da formação humana no Ensino Superior e seus desafios
não envolvem apenas dimensões epistemológicas e gnosiológicas, mas condições
políticas, sociais, econômicas e culturais. Discutiremos elementos que pensamos ser
pertinentes para uma compreensão inicial da complexidade da nossa época.
CONHECIMENTO, SABER E FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR
A Educação Superior deve ter como principal finalidade a humanização da
humanidade, ou seja, a possibilidade de construção da sociedade que seja coletiva e
humanizadora, que possibilite a inserção das novas gerações no saber construído no
decorrer dos séculos e que este saber permita sermos sempre um Ser em construção
e humanização. Compreendendo que somos sujeitos historicamente construídos, que
somos limitados e dependentes dos outros produzimos saber voltado para o humano.
A construção do Saber humano não é só responsabilidade do educador, ela
também é função da Universidade enquanto organismo social. A Universidade não é
mera transmissora de conhecimento e tecnologia, sendo também o Ser Social de
qualificação
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Percebemos

mesa, o saber é utilizar o processo de produção como um meio de humanização do homem, não basta
em uma aula de marcenaria “construir a mesa” com o Educando, mas dar autonomia para ele criar e
recriar ela, concebendo e entendendo o processo, ele poderá compreender de que forma poderá utilizar
este conhecimento para qualificar a sua existência, saber humanizar-se com o conhecimento,
entendendo que o processo de produção é meio de emancipação.

contemporaneamente que a Universidade está divida entre dois paradoxos: de um
lado preocupada com a cultura, conhecimento, democracia enquanto um bem público;
e de outra mercantilizada que nos parece ser a dominante (CUNHA, 2013).
A Universidade é resultado da evolução do pensamento humano, sendo ela um
instrumento de emancipação, reflexão, crítica, produção e divulgação de
conhecimento e cultura, por isso ela não pode deixar de realizar a sua razão de ser,
formar e construir saberes que possibilitem a emancipação dos educandos (CUNHA,
2013). Dela também temos que exigir a formação de sujeitos capazes de criar e
oferecer respostas aos desafios de diferentes contextos políticos e sociais,
conscientizando os sujeitos do processo de que a educação é o reflexo da sociedade,
reproduzindo e retratando suas mazelas, mas também pode ela projetar e modificar o
homem. (ANASTASIOU e PIMENTA, 2010).
Devido a curta duração dos conhecimentos produzidos pela Ciência pósmoderna, estão sendo propiciadas reconstruções contínuas das descobertas do
homem, esse processo de constante mudança estabelece uma mudança de época
(ROSSATO, 2013). O grande desafio do Ensino Superior não é somente participar do
processo de produção de ciência, mas conduzir ele para o caminho da ética e do
respeito aos outros sujeitos que não estão participando desse processo. A
Universidade enquanto construtora e produtora do conhecimento também deve
assumir o papel de sistematizadora do Saber.
Por isso, todo o educar é um ato de descoberta do saber. Educador é aquele
que descobre saber o transmite aos demais num processo interativo de
diálogo. Todo o processo educativo implica em transmissão, se esta não
ocorrer existe uma profunda lacuna, a passagem para uma nova geração do
saber constitui elemento essencial na educação (ROSSATO, 2013, p. 10).

Cabe ressaltar, que a transmissão que Rossato (2013) refere-se, não é a
transmissão do conhecimento como um “depósito”, ou como algo estático, mas sim a
capacidade do educador de transmitir o saber historicamente acumulado, dos quais
temos e devemos se apropriar, pois é desse saber que devemos partir, para que
possamos nos refazer enquanto seres históricos que somos e em constante
construção.
Temos que tomar consciência que vivemos em um momento de transição, onde
passamos de um tempo que o valor está no capital material – nos bens de produção

– para um momento onde a informação e os dados são fundamentais para o processo
de produção. Bernheim e Chauí (2008. p. 07) acreditam que vivemos em uma época
onde “as economias mais avançadas se fundamentam na maior disponibilidade de
conhecimento. A vantagem comparativa é determinada cada vez mais pelo uso
competitivo do conhecimento e das inovações tecnológicas”. Essa concepção
contemporânea do capital onde as economias que dominarem os processos de
geração de informações conseguiram obter mais lucro torna o conhecimento
mercadoria, que está sujeita às leis de mercado e aberta à apropriação privada.
Ao se tornarem forças produtivas, o conhecimento e a informação se integram
ao próprio capital, que começa a depender desses fatores para a sua
acumulação e reprodução. À medida que a hegemonia econômica pertence
ao capital financeiro e não ao capital produtivo, a informação prevalece sobre
o conhecimento propriamente dito, pois o capital financeiro funciona com a
riqueza puramente virtual, cuja existência corresponde à própria informação.
Essa situação produz, entre outros efeitos, um bastante preciso: o poder
econômico que se fundamenta na posse de informação que, em
consequência, se torna secreta e, por fim, constitui um terreno de competição
econômica e militar sem precedente, bloqueando necessariamente, ao
mesmo tempo, as forças democráticas, que se baseiam no direito à
informação – tanto o direito a obtê-la como o de produzi-la e disseminá-la.
Em outras palavras, do ponto de vista da informação, a sociedade do
conhecimento é governada pela lógica do mercado (sobretudo o financeiro),
de tal modo que não é propícia nem favorável à ação política da sociedade
civil e à promoção efetiva da informação e do conhecimento necessários para
a vida social e cultural (BERNHEIM e CHAUÍ, 2008, p. 07).

Para Rossato (2013) após milhares de anos o ritmo do tempo foi rompido, criouse um novo tempo. O tempo voltado para produção e acumulação de bens de maneira
rápida e líquida, a contemplação existente anteriormente virou “ócio não produtivo”,
aquele que escolhe viver uma vida não voltada para a lógica da produção é visto como
um atraso social. Na sociedade do “conhecimento” a Universidade é obrigada a aceitar
essa lógica produtivista, deixando de ser um organismo social voltada para a
comunidade onde está inserida, trabalhando para a lógica do capital financeiro,
curvando-se a necessidade momentânea que ele busca. Reduzindo-se a responder
as demandas da economia, a inovar os conhecimentos para aumentar a produção de
capital, buscando novas maneiras de vender os produtos que cada vez são mais
voláteis.
Concordamos com Anastasiou e Pimenta (2010) que se a Universidade renderse a esta lógica e resumir-se a mera transmissora de informação ela estará fadada a
desaparecer, já que esse tipo de “ensino” fundamentado na transmissão de

informações já é amplamente divulgado pelas mídias sociais. Contrapondo-se a essa
lógica a Universidade deve ser o locus da produção de conhecimento. Não podendo
aceitar a mercantilização e apropriação do conhecimento como um bem privado, do
qual poucos dispõem. Ela deve difundir os saberes construídos historicamente, e
construir novos conhecimentos para o ser humano. Rossato (2013) acredita que
educação não é só mera transmissão, e sim um processo de descoberta tanto para
educador quanto educando.
Devemos respeitar a escolha do educando sobre o que ele precisa aprender,
mas não podemos aceitar a lógica da pesquisa imposta pelo capital, de que se
pesquisa algo sobre economia não precisa-se discutir ética ou humanização, este é
uma maneira perversa de usar o conhecimento para benefício próprio ou de um
pequeno grupo (ZAMAGNI, 2013). Igualmente esta lógica torna a pesquisa uma
competição no meio acadêmico. Somente aquele que primeiro descobre um novo
conhecimento, ou, o pesquisador que inventa uma nova tecnologia tem valorizado seu
esforço. A meritocracia do saber.
A meritocracia do saber faz com que as universidades transformem-se em meros
mercados onde educadores e educandos competem uns com os outros, agindo de
maneira maquiavélica para conseguir ganhar investimentos, nem que para isso usese de artimanhas antiéticas. O importante torna-se ter mais oportunidades que os
outros, alcançando uma posição no status quo melhor que os colegas (ZAMAGNI,
2013). A Universidade não pode limitar-se a ser mero centro de pesquisa, nem instituto
de produção de tecnologia, mas enquanto organismo social, a Universidade é
construtora e produtora do saber humano, formadora do ser ético e responsável pelo
mundo.
Rossato (2013) nos lembra de que mesmo quando tudo torna-se mutável, ainda
sim persiste a inquietude e a busca por respostas, em um sentido dialético de
qualificação do ser. A função da Universidade é perceber nos jovens, adultos, os
sujeitos do Ensino Superior à intensidade dessa busca, propondo caminhos que
contribuam para que esses sujeitos modifiquem e qualifiquem a sua existência. A
Universidade deve propor o contraponto da posição defendida pelos intelectuais da
ideologia dominante.

Não podemos pensar o Ensino Superior senão como formador dos princípios de
uma ciência que leve a emancipação humana, que promova uma política democrática
e uma ética que protege os valores fundamentais do humano. Que faça o sujeito
refletir sobre si mesmo, colocando-se em um determinado momento sobre qual está
sendo seu papel na sociedade que vive. Para tanto, o sujeito deve compreender-se
como “ser na busca constante de ser mais e, como pode fazer esta auto-reflexão,
pode descobrir-se como um ser inacabado, que está em constante busca. Eis aqui a
raiz da educação” (FREIRE, 2008, p. 27).
A Universidade enquanto espaço público tem a função social de qualificar os
processos civilizatórios, desenvolvendo e aprofundando a qualificação da sociedade.
Tendo do ponto de vista ideal, o dever social de produzir os conhecimentos
necessários para a emancipação dos sujeitos e da sociedade, mediante valores e
princípios que respeitam a vida democrática, e principalmente a condição humana de
cada sujeito. Como um organismo social, fundamenta-se pelos valores humanos,
como o respeito e a solidariedade, revelando as contradições sociais que estão
constituídas historicamente (UNESCO, 2003).
Para a Universidade torna-se um espaço público precisamos que o educador e
educando tomem consciência que estamos no mundo e com o mundo. Não podemos
ficar apenas no mundo, pois assim não existe transcendência nem objetividade de si
mesmo, mas estando com o mundo podemos compreender o seu eu, já que pode
projetar-se na relação com os outros, pode transcender e entender as diversas formas
de existências, não significando a aceitação dessas, mas sim a busca pela superação
daquelas que são contraditórias e exploratórias (FREIRE, 2008).
O educador só pode formar um educando consciente quando ele próprio toma
consciência do mundo, quando ele constrói sua visão de mundo voltado para o
humano, porque um indivíduo que não tem consciência não pode conscientizar. A
palavra consciência – que vem do latim – significa saber com os outros, ela por si já
impõem a visão de que o saber só possível com os outros e para os outros (Rossato,
2013). “A consciência se reflete e vai para o mundo que conhece [...]. A consciência é
temporalizada. O homem é consciente e, na medida em que conhece, tende a se
comprometer com a própria realidade” (FREIRE, 2008, p. 39).

O educador e educando constroem a autonomia para produzirem seu próprio
saber, agindo com respeito à autonomia do outro. Autonomia que vem do grego autós
(próprio) e nómos (lei, ordem), ou seja, de tomar seu destino em suas mãos, nos dá o
caminho para a mudança de paradigma, buscando tomar a sua existência em suas
próprias mãos, sendo o ser de sua história (Rossato, 2013). O educador consciente e
autônomo tem a possibilidade de tornar o ser melhor, de construir junto com o
educando os conhecimentos necessários para transcendência da condição social
contraditória imposta pelo capital na sociedade contemporânea. Como educadores e
sujeitos devemos concientizar os outros, assumindo a nossa existência como nosso,
apontando caminhos e perspectivas para a humanização da humanidade. Por que
“nenhum saber tem sentido se não elevar o ser” (ROSSATO, 2013, p. 12).
A FORMAÇÃO ÉTICA NO ENSINO SUPERIOR
Vivemos em um tempo onde a vida do homem é colocada em risco pela
destruição da natureza e do mundo, em que os humanos cada vez mais tornam-se
individualistas, não olhando para o outro, vendo-o na maioria das vezes como um
objeto. Grande parte dos homens não tem nenhuma preocupação com a condição
humana. A preocupação com o coletivo acontece apenas nos discursos. A mídia faz
campanhas exaltando o coletivo, mas na contramão lança mão de programas onde a
individualidade e a disputa são marcas a priori. Nesse contexto pensamos: aonde
entra a questão ética na construção do ser humano? Qual é a ética que construímos
e defendemos? A primeira questão remete-nos que na prática a ética tem entrado em
poucas dimensões da existência do homem. O discurso é defendido, todas as coisas
“belas” dos indivíduos são exaltadas, entre elas a sua solidariedade, mas constroemse cada vez mais uma sociedade excludente. É necessário fazer do homem um ser
com os outros e não apenas uma mera engrenagem do capital.
A ética desde os gregos é colocada como condição da formação humana, uma
formação justa e digna. Embora em um período histórico 1 tenha se dado maior valor
a individualidade e a moral, propomos uma reflexão ética que não permaneça apenas
no indivíduo.
1

Referimo-nos ao Helenismo, onde surgiram correntes filosóficas que defendiam a construção moral
do indivíduo, a felicidade seria alcançada individualmente, dentro de o próprio ser estariam às
condições de construção do Ser.

Segundo Cortella (2007), a ética é o limiar do respeito entre os Seres humanos,
onde olhamos os valores e princípios juntos, uns com os outros e nos construirmos
enquanto

ser

com

e

para

os

outros.

Embora

o

que

percebemos

na

contemporaneidade é uma redução da vivência com o outro, formatada segundo os
valores e normas apresentadas pelo capital, identificamos o outro como um estranho,
concorrente da nossa sobrevivência, não nos aproximamos, nem criamos um vínculo
humano, já que ele representa uma ameaça aos nossos interesses. Para Cortella
(2007), existem aqueles que defendem que qualquer negócio é válido se tivermos
lucros, mas devemos promover maneiras de cuidar da vida e não apenas criar
condições de acumular mais capital.
Percebemos assim que na contemporaneidade há uma busca incessante pelo
mais, mas não o ser-mais, mas o diabólico ter-mais. Os indivíduos se fecham em seus
trabalhos, em suas casas, não para reflexão existencial, mas para a produção
pessoal, buscando a acumulação de informações, conhecimentos, dados; não para
humanizar-se, mas para mecanizar-se, tecnizar-se. As instituições de Ensino Superior
rendem-se a este paradigma, aceitando e na grande maioria das vezes validando está
concepção de mundo. Bauman (2005) nos alerta que o bem-estar da sociedade
contemporânea fundamentasse na rapidez com que mandamos os produtos para o
lixo, está rapidez também é percebida nas relações sociais e humanas, não conseguese mais construir relações sinceras de amizade, respeito, amor, entres os sujeitos,
tudo resumisse ao jogo de interesse do capital.
A vida líquida é uma vida de consumo. Projeta o mundo e todos os seus
fragmentos animados e inanimados como objetos de consumo, ou seja,
objetos que perdem a utilidade (e portanto o viço, a atração, o poder de
sedução e o valor) enquanto são usados. Molda o julgamento e a avaliação
de todos os fragmentos animados e inanimados do mundo segundo o padrão
dos objetos de consumo (BAUMAN, 2005, p. 16-17).

Concordamos com Rossato (2013) que é necessário colocar a existência
humana em novas bases, onde a qualificação da vida humana seja central, que a
experiência existencial de respeito ao outro seja o fundamento da sociedade. Somente
quando descobrirmos o papel do outro na nossa existência poderemos entender o
sentido de Ser.

A crise da modernidade tão explorada e discutida por vários pensadores1 nos
mostrou que o indivíduo deve reconstruir o sentido grego da ética. Ética que traz do
grego ethos o significado de “morada do humano”. Para os gregos o ethos é ponto
central da existência humana, e a construção da pólis tem importância na formação
do cidadão. Os gregos compreendiam que no coletivo constrói-se o caráter do
indivíduo. Emmanuel Lévinas (1906-1995) defende que é com o outro que me faço
ser. E como afirma Jaeger apud Rossato (2013),
[...] os gregos conseguiram descobrir aquilo que foi denominado o “universal”
no homem. Passou-se de categorias individuais e isoladas para aquilo que é
comum e próprio de todos os homens em todos os tempos, independente
pois de lugar. Do acidental migrou-se para o substancial (p. 07).

Na descoberta do universal encontra-se a gênese do ethos grego, a morada do
humano encontra-se com aquilo que temos em comum com outro, o que nos aproxima
dele, não aquilo que nos diferencia. Werner Jaeger apud Rossato (2013) destaca
ainda que os traços comuns do homem grego são como um ser político, ou seja,
aberto a discussão em praça pública para decidir o melhor para todos. A construção
de um projeto de educação voltado para a sociedade e não centralizado no indivíduo.
Podemos dizer que a ética grega, centrada em uma educação coletiva, voltavase para formar o ser político com condições de gerir a cidade de maneira a fazer o
bem comum. Segundo Rossato (2013) “a própria pólis deve, segundo Platão, ter as
virtudes do homem: a justiça, a sabedoria, a coragem e a temperança” (p. 08).
Devemos colocar em discussão os elementos propostos pelos filósofos gregos.
Embora tenham sido gestadas em outro tempo, fica claro que contém elementos ainda
não superados pelo homem moderno, atribuindo-se, como condição sine qua non um
novo sentido.
Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.), um dos maiores expoentes do pensamento
ocidental, distingue dois pontos de vista diferentes: um dialético, que está ligado à
condição humana, e outro que está ligado a metafisica, ao nous2 (2003). O primeiro
ponto defendido por Aristóteles é de que há uma realidade dialética, que nos modifica
mostrando que é pelo diálogo, pela síntese de ideias que chegaremos a um lugar
comum. O segundo, metafisico, apresenta que precisamos transcender a nossa
1
2

Ver Bauman (2005), Sousa Santos (1995), Morin (2005).
Aristóteles defende o Nous como uma entidade perfeita, pensadora de si própria, pensamento puro.

condição de um ser e nos tornarmos seres, deixando de lado a nossa animalidade,
para nos fazer um SER humano.
O pensamento aristotélico defende que todo ser tem um fim. No caso do ser
humano o fim é alcançar a felicidade. Assim, ele precisa formar-se com os outros. É
nesse sentido que, o ethos grego busca a formação do homem como ser com e para
outros. Diferentemente daquilo que observamos na sociedade capitalista, onde o
homem preza pela conquista individual, no pensamento grego existe uma maneira de
quebrar o paradigma, propondo a reflexão do coletivo se contrapondo a essa visão
mercadológica contemporânea.
A grande mídia faz questão de apresentar os padrões éticos que baseiam-se no
respeito, na solidariedade, na compreensão como ideias “arcaicas”, fazendo as
pessoas abandonar hábitos, e convicções por serem taxados de preconceituosos, ou
por se manterem ligados ao passado. Temos que levantar algumas discussões dentro
dessa perspectiva: temos que aceitar que as coisas já não são tão sólidas como
antes1? Bauman (2005) expressa que
[...] a vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza
constante. As preocupações mais intensas e obstinadas que assombram
esse tipo de vida são os temores de ser pego tirando uma soneca, não
conseguir acompanhar com rapidez dos eventos, ficar para trás, deixar
passar as datas de vencimento, ficar sobrecarregado de bens agora
indesejáveis, perder o momento de mudança e mudar de rumo antes de
tomar um caminho de volta (p. 08).

O tempo líquido construído sobre as incertezas leva o homem ao desespero, a
uma realidade de dependência de bens materiais. As incertezas2 não são pensadas
para melhorar as condições de vida humana e sim para confundir e desnortear os
indivíduos, colocando o coletivo em angústia, ao mesmo tempo em que tem respostas
concretas para os problemas, o homo não consegue dar sentido para sua vida.
1

No Manifesto Comunista (1848) Marx e Engels expõem as contradições da burguesia e do sistema
capitalista, evidenciando que para a burguesia se manter no poder ela de tempos em tempos precisa
reconstruir os processos de produção, para essa reconstrução o sistema capitalista necessita
constantemente que “tudo que era sólido, se desmanche no ar”. Posteriormente o pensador Marshall
Berman em sua obra Tudo que é solido desmancha no ar: a aventura da modernidade (1982) discorre
uma crítica à modernidade, passando por vários períodos históricos. Contemporaneamente o sociólogo
Zigmunt Bauman faz a reflexão que vivemos numa sociedade líquida, que vivemos o mal estar da
sociedade pós-moderna, onde não se tem certeza nenhuma, a única certeza é que não temos certeza.
2 A Filosofia enquanto maneira de pensar o mundo coloca a incerteza como uma maneira de conhecer
e criticar o mundo e a relação do ser com ele, tal visão não é observada no mundo contemporâneo, dáse muito mais valor ao indivíduo que se desprende da incerteza, não porque ele encontrou respostas,
mas porque essa pergunta já não tem mais “valor”.

As tecnologias inseridas na vida social acabam por reforçar o paradigma da
incerteza. Para que essa sociedade sobreviva e que todos tenham bem-estar, temos
que enviar rapidamente aquilo que ficou obsoleto para o lixo, quanto mais rápido
livramo-nos do passado, mais abrimos possibilidades para aceitar as novidades do
futuro (BAUMAN, 2005). A rápida produção e inserção das tecnologias
computacionais na sociedade contemporânea favorecem essas incertezas, já que o
que é moderno de última geração hoje, no amanhã já terá sido superado. O
capitalismo acaba aplicando esses conceitos de descarte e superação nas relações
humanas. Se for moderno e legal namorar, casar, relacionar-se com os outros,
fazemos, mas se amanhã tudo isso passar, descartamos essas relações como se
nunca tivessem acontecido.
No mundo líquido o grande problema é escolher entre as diversas possibilidades
existentes no “mercado”. Não buscamos a nossa identidade, não encontramos o
nosso ser, escolhemos as características que nos farão melhor no momento, aquelas
que nos ajudarão a ter a promoção no emprego, que nos aproximarão de um lucro
maior, nem que isso nos faça infeliz. Basta que no momento nos satisfaça.
Buscamos fundamentos que norteiem nossa vida, ao mesmo tempo percebemos
que certezas não cabem mais nessa era onde tudo acaba tornando-se volátil.
Contudo, fundamentos como ética, moral, respeito, solidariedade, compreensão
devem permanecer. Pré-conceitos, violência, dominação, estes devem ser
questionados e superados. Nesse mundo de insegurança, de tempos líquidos, se
insere a Universidade e o educador como ponto para a mudança, como alternativa. O
maior princípio ético para nosso tempo dever ser feito com o outro e para o outro.
Quando nos damos conta que não estamos sós no mundo, nos concebemos como
humanos.
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos
com o professor ou professora ensaiam a experiência profunda de assumirse. Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante, comunicante,
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de reconhecer-se como
sujeito. (FREIRE, 1996, p. 41).
[...] O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe
numa posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com
ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta mas
a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas
objeto, mas sujeito também da História (FREIRE, 1996, p.54) (grifo do autor).

METODOLOGIA
Quanto à abordagem da pesquisa foi realizado um estudo qualitativo, de
natureza básica, por meio bibliográfico, buscando discutir a construção do
conhecimento, a sistematização do saber e a reflexão sobre a educação ética no
Ensino Superior, criticando a educação mercantilizada e que trabalha para o sistema
capitalista. Refletindo como pode ser realizada a humanização da humanidade.
Pensando formas de superação da educação voltada para a preparação para o
mercado de trabalho. Utilizando-se de pensadores como Paulo Freire, Zygmunt
Bauman, Ricardo Rossato, Mario Sergio Cortella, entre outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste texto era refletir sobre alguns elementos da Educação,
propondo como ponto central novas maneiras de encarar os paradigmas do Ensino
Superior na contemporaneidade. Refletindo sobre os processos formativos que
envolvem a construção do conhecimento, a sistematização do saber e a formação
ética. Pensando os aspectos que consideramos relevantes para o processo de
humanização da humanidade. Pensamos ser fundamental nesse processo de
humanização da civilização que a Educação Superior assuma com protagonismo a
formação ética dos educandos e educadores, porque a Universidade ainda é o
principal locus de sistematização do Saber.
Para contrapor-se a esta lógica dominante a Universidade deve colocar-se como
a sistematizadora do saber humano, provocando nos Educadores a reflexão sobre
seu papel fundamental na promoção da dignidade humana, da ética do respeito para
o outro, respeito que deve ser construído a partir da consciência do papel que o outro
tem na existência de todos, buscando a construção do coletivo. Não podemos aceitar
como normal e natural uma ética que compreenda tudo e todos como mercadorias,
como é a ética do capital.
O educador é o elo que liga o educando ao conhecimento historicamente
construído pela civilização, sendo dever dele promover e divulgar este conhecimento,
buscando a construção e a produção de novos conhecimentos.
A Universidade deve promover a pesquisa que qualifique o saber humano.
Precisamos pesquisar e promover a pesquisa de temas que sejam significativos para

a vida cotidiana, que estejam voltados para a qualificação existencial dos seres
humanos. O pesquisar é uma maneira de apreender a realidade, de educar por aquilo
que está a nossa volta, que propicia a mudança de nosso cotidiano. Pesquisar não é
mera acumulação de conteúdo, assim como educar não é mera formação técnica. O
conhecimento pesquisado só tem sentido quando emancipa o ser. E somente sujeitos
emancipados formam sujeitos emancipados.
O conhecimento não é algo pronto esperando para ser armazenado nas cabeças
dos outros, mas é processo vivo, é construção contínua e humana, e como tal,
modifica-se, transcende-se na realidade, pois é história, ficando como legado para as
próximas gerações. O papel de emancipação é de toda a comunidade acadêmica, e
não apenas do educador.
A Universidade não tem conseguido garantir a apropriação crítica da realidade e
nem que o conhecimento produzido seja meio para a qualificação da civilização. O
conhecimento só tem sentido quando é produzido e socializado para superação das
contradições sociais, de modo livre e plural, e não como uma mercadoria que é
apropriada e vendida apenas para poucos. Ela não pode aceitar a imposição de formar
para o “mercado de trabalho”. Ao aceitar a lógica do capital estamos construindo um
“castelo de areia”, e não teremos outra consequência senão a destruição total do
homo e de toda a natureza.
Precisamos transcender a realidade exploratória do capital formando
educadores e educandos voltados para uma ética do humano. Onde a construção do
conhecimento e sistematização do saber de esperança para civilização de que outro
mundo é possível. A Universidade deve assumir-se como bem público, preocupada
em qualificar a cultura, a sociedade e a democracia. Compreendendo-se como
resultado do conhecimento historicamente construído, sendo meio para emancipação
do sujeito.
Precisamos contrapor-se contra os intelectuais da ideologia dominante, que
fabricam argumentos para o fortalecimento de práticas exploratórias. A educação
deve comprometer-se com a sociedade, e a sociedade deve participar da educação,
buscando a emancipação da humanidade. Não podemos mais permanecer na
neutralidade. Precisamos realizar a emancipação da humanidade, para realizar a

nossa emancipação. Buscando um posicionamento crítico que nos leve à
humanização da humanidade.
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A LITERATURA COMO FERRAMENTA CULTURAL NA SALA DE AULA
Bruna Viedo Kich1
Adriana Claudia Martins Fighera2
Eixo 3 – Práticas Pedagógicas na Educação Básica e Superior
RESUMO
Este texto constitui-se de um estudo teórico acerca da inserção do texto literário nas salas de aula de
Língua Inglesa nas escolas públicas. A partir da compreensão de que a literatura é uma ferramenta
capaz de humanizar as relações interpessoais no ensino público brasileiro, consideramos essa uma
ferramenta cultural indiscutível à atividade dialógica e de reconhecimento do Outro. Como aporte
teórico neste artigo, consideramos os estudos de Freire (1995, 1996, 2008), Lajolo (1982, 2001),
Barthes (2013), Candido (1995), entre outros. No cenário educacional atual, ressaltamos a importância
do processo formativo do educando voltar-se à cidadania e à educação crítica, uma vez que essas
viabilizam o entendimento da pluriculturalidade inerente as micro e macro sociedades as quais estamos
inseridos. Refratamos que a Literatura corrobora no ensino e na aprendizagem no contexto da escola
pública, a partir do entendimento da nossa formação humanitária multicultural. Assim, entendemos as
relações [inter]pessoais como forma de desconstrução da nossa identidade de ser; logo a literatura por
ser o Outro, torna-se também uma constituinte nesse processo
Palavras-chave: Ensino Público.Literatura. Outredade.

INTRODUÇÃO
É sabido que a educação é um bem precioso e inegável da constituição do ser
humano. Como docentes, trabalhamos com preceitos teórico-práticos na perspectiva
da formação moral e ética; porém, além disso, estamos em interação diária com os
estudantes no espaço e no tempo da sala de aula de Língua Inglesa e de Literatura
da Língua Inglesa. Assim, as questões culturais e de identidade apresentam-se a cada
momento e nos trazem a possiblidade de [des]construção e [des]acomodação no fazer
docente.
Nesta escrita, objetivos um estudo teórico sobre o uso da literatura em salas de
aula de Língua Inglesa. Propomo-nos a considerar a dialogicidade e o reconhecimento
do Outro nesta reflexão. Nesse sentido, a partir da nossa prática pedagógica e em
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diálogo com Freire, situamo-nos, socialmente, no tempo e no espaço para
ressaltarmos:
Refletir, avaliar, programar, investigar, transformar são especificidades dos
seres humanos e com o mundo. A vida torna-se existência e o suporte,
mundo, quando a consciência do mundo, que implica a consciência de mim,
ao emergir já que se acha em dialética com o mundo. (FREIRE, 1995, p.21)

Entendemos que o processo de ensino e aprendizagem na escola pública atende
a necessidades particulares de cada contexto de ensino. Não tão somente estamos
cientes da necessidade de formar cidadãos críticos que possam usar a língua para
compreender o mundo das práticas sociais e culturais relacionadas a esse ínterim,
como também entendemos a educação como um processo humanizador,
imprescindível na contemporaneidade, como aponta Candido (1995, p.236):
Todos sabemos que a nossa época é profundamente bárbara, embora se
trate de uma barbárie ligada ao máximo de civilização. Penso que o
movimento pelos direitos humanos se entronca aí, pois somos a primeira era
da história em que teoricamente é possível atrever uma solução para as
grandes desarmonias que geram a injustiça contra a qual lutam os homens
de boa vontade, à busca, não mais do estado ideal sonhado pelos utopistas
racionais que nos antecederam, mas do máximo viável de igualdade e justiça,
em correlação a cada momento da história.

Para isso é preciso, primeiramente, compreender as necessidades dos
educandos e a prática pedagógica da escola na qual estamos inseridas. Entretanto,
as dificuldades relacionadas ao papel do professor na sala de aula da escola pública
(escassez de material, pouco tempo para o preparo de aulas, condições sociais e
sócio-afetivas dos alunos que interferem no processo de aprendizagem), as quais
estão relacionadas ao pouco investimento nesse âmbito dificultam a nossa
possibilidade de atuação profissional.
Desse modo, compreendemos o ensino de Língua Inglesa no contexto
educacional público brasileiro como uma maneira de [trans]formar educandos que
sobrepõem a lacuna do conhecimento à habilidade em usá-lo para comunicação. Com
isso, entendemos que a literatura é fonte de conhecimento, sua presença em sala de
aula é uma ferramenta de valor para formar alunos críticos e reflexivos que não irão
apenas entender a língua em uma totalidade maior de estruturas, todavia irão
compreender a si mesmos e ao mundo ao refletirem sobre a língua utilizada na arte
em representação literária.

Através desses preceitos, propomos uma reflexão acerca do uso de literatura de
Língua Inglesa na escola pública. Portanto, a literatura, a cultura e a leitura como
propostas pedagógicas implicadas na ação de professores e de educandos
autônomos.
A LITERATURA COMO FERRAMENTA CULTURAL NO ENSINO PÚBLICO
Entende-se o termo ferramenta dentro da perspectiva vygostkiana; um meio
através do qual atividade humana se orienta e na qual a literatura é artefato mediador.
Primeiramente, faz-se necessário entender o termo literatura empregado na
construção desse trabalho. Há muitas discussões, a grande maioria sem resposta
conclusiva e, ainda, definições que a limitam e que não se prestam, no nosso
entendimento, para o propósito desse texto. Para esclarecer o nosso entendimento
acerca do tópico, tomamos emprestada a fala de Candido (1995, p. 242)
Chamarei de literatura, de maneira mais ampla possível, todas as criações
de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma
sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore,
lenda, chiste, até formas mais complexas e difíceis da produção escrita das
grandes civilizações.

Estamos cientes que, ao sugerir o uso de literatura em sala, é preciso também
alertar os estudantes sobre o intrínseco jogo de poder que essa palavra carrega. A
relação da literatura e da linguagem é íntima e delicada (LAJOLO, 2001) e põe em
choque conceitos já explícitos aqui acerca da fusão de língua, poder e dominação
social. Nesse ínterim, é preciso que o estudante esteja ciente da sutileza da literatura
(e das artes em geral) de representar uma interpretação dos fatos, de diferentes
momentos históricos e de entender que, a partir da economia capitalista em que
vivemos, a literatura passou a ser produto e também é instrumento de poder da
linguagem. Candido (1995, p. 244) esclarece que a organização
[...] da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva, primeiro, a se
organizar, em seguida, a organizar o mundo. Isso ocorre desde as formas
mais simples, como a quadrinha, o provérbio, a história de bichos que
sintetizam a experiência e reduzem a sugestão, norma, conselho ou simples
espetáculo mental.

Se a língua, e por consequência, o discurso é um instrumento de poder, e cada
vez mais vozes distintas se fazem ouvir, então a palavra deveria ser pura e sonora,
certo? Errado. Dar voz a alguém e não incentivar a reflexão acerca dos sinais da

própria língua ou da língua estrangeira, é cultivar a repetição e além incentivar práticas
de discriminação social que já se encontram entroncadas na própria linguagem:
Mas a língua, como desempenho de toda a linguagem, não é reacionária,
nem progressista: ela é simplesmente fascista, pois o fascismo não é impedir
de dizer, é obrigar a dizer. [...] a autoridade da asserção, o segregarismo da
repetição [...] em cada signo dorme este monstro: um estereótipo.
(BARTHES, 2013. p.15)

A ampla ausência da literatura no componente curricular, no que tange ao ensino
e a aprendizagem de Língua Inglesa, não objetiva o ensino dessa língua à luz da
Literatura e a considera como reducional enquanto disciplina. (DALMAU; BOBKINA;
MARTES, 2012). Porém, consideramos que a perspectiva de inseri-la na sala de aula
de Língua Inglesa não se resume a uma disciplina, pois esta é um material autêntico.
A relevância da inserção do texto literário na aprendizagem da língua se dá em
função da adição de valores morais e socioculturais que o texto literário acrescenta à
formação humana por meio do lúdico e da fantasia. Machado (2002) indica que
reflitamos sobre a importância da Literatura desde a infância, pois a criança a
compreende enquanto usa de suas linguagens simbólicas. Para a autora, os enredos
e histórias são “um precioso acervo de experiência emocionais, de contatos com vidas
diferentes e da reiteração da confiança em si mesmo” (MACHADO, 2002, p.80).
Consequentemente, esses contos corroboram no amadurecimento pessoal do
educando e na sua visão e leitura de mundo. Circunstâncias e acontecimentos que
não são oportunizadas na vida real do educando e quando há interlocução com as
histórias, então ele interage. Textos que têm a ludicidade ajudam na apreensão dos
sentimentos. (ZILBERMAN; MAGALHÃES, 1982).
A importância da constituição de um educando crítico está vinculada ao
movimento que considera indiscutível o texto literário na sala de aula de Língua
Inglesa, e, assim, com esta presença, traz a multiplicidade de registros, estilos e
gêneros que aproximam o educando ao discernimento e à criticidade (LLACH, 2007).
Nesta perspectiva, entendemos que os professores desempenham um importante
papel social, o de auxiliar e de estimular aos alunos à compreensão do contexto em
que estão inseridos, com sensibilidade necessária para ser (FREIRE, 1996).
Assim, torna-se possível elaborar conhecimento mediado por elementos como a
ética, a ação humana e a autonomia pessoal. Neste sentido, não apenas objetivando

aos saberes linguísticos, pois “formar é muito mais do que puramente treinar o
educando no desempenho de destrezas” (FREIRE, 1996, p. 14, grifo do autor). E,
assim, o material literário possibilita a passagem de um momento histórico a outro,
transição entre grupos sociais, opiniões e uso da capacidade artística revelada pela
técnica.
A fruição da Literatura, por exemplo, pressupõe um leitor que exerça o direito
de escolha do texto que lerá, lendo como uma experiência individual,
subjetiva e mesmo afetiva, pois a leitura literária possibilita a recriação do
mundo e da própria vida de cada um. (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p.37)

Logo, torna-se possível o reconhecimento do Outro quando nos distanciamos
de uma realidade, depois de imergimos nela, então, adentramos em um movimento
reflexivo na busca da tomada de consciência de nossa posição. Um movimento que
está implicado no conhecimento pessoal e do Outro, este a nos desacomodar para
que possamos conhecer a nós mesmos, identificando nossas limitações e
possibilidades, um mútuo processo de [auto]conhecimento. Logo, uma Outredade 1,
um viver não isolado, na fronteira e a partir do Outro. Logo, um movimento constitutivo
que nos possibilita sermos autores no processo de ser educador.
Debater e propiciar a aproximação às manifestações artísticas e às suas
múltiplas representações (descentralizando os meios produzidos pela maioria) é um
ato de educação humanitária e, além disso, consiste de um direito constitucional. O
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, no seu artigo 1º, prescreve: “todos
os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam
livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento
econômico, social e cultural”. Candido (1995) explica que o acesso à literatura é um
meio pelo qual se pode atingir os diretos humanos.
Porque pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que
aquilo que é indispensável para nós também é indispensável para o próximo
[...] é necessário um grande esforço de educação e auto-educação afim de
reconhecermos sinceramente este postulado. Na verdade, a tendência mais
funda é achar que os nossos direitos são mais urgentes que os do próximo.
[...] Elas afirmam que o próximo tem direito, sem dúvida, a certos bens
fundamentais, como casa comida, instrução, saúde- Coisas que ninguém
bem formado admite hoje em dia que sejam privilégios de minorias [...] Mas

³“A outredade consiste no viver um não eu absoluto, portanto, ao reconhecer os Outros, sem exclusão,
também sou sujeito” (MARTINS FIGHERA, 2014, p. 28).

será que pensam que o seu semelhante pobre teria direito a ler Dostoievski
ou ouvir os quartetos de Beethoven? (CANDIDO, 1995, p.239)

Essa conexão não se dá por acaso, Hunt (2009), explica que a leitura de
romances colaborou muito para o processo de semelhança entre os seres humanos:
ao lerem sobre classes sociais diferentes e gêneros distintos, os leitores se
aproximavam do Outro, em uma espécie de empatia e por empatia entende-se a
capacidade de olhar para o Outro e perceber experiências interiores parecidas com
as nossas. Esse é, obviamente, um processo natural e biológico: não se cria empatia,
se nasce com ela. Por que então o acesso à literatura facilitaria esse processo
comum? Principalmente, porque apesar da predisposição inicial é o contato social que
nivela a empatia de diferentes formas (HUNT, 2009). Sendo assim, o meio literário é
um processo de conseguir se educar para entender a si próprio e ao Outro:
Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudicais, estão
presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação
dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate,
fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente com os problemas.
(CANDIDO, 1995, p.243)

Dessa forma, olhar para a literatura na sala de aula, não é apenas olhar para o
texto. É o uso de cada habilidade necessária não apenas aos conhecimentos básicos
curriculares exercidos, mas um saber para a vida, com o Outro e para o Outro. É um
exercício básico de cidadania, de formação humana. Para alcançarmos o delinear das
sutilezas da vida e entender que cada um de nós carrega um mar de sentimentos, e
que de alguma forma esses sentimentos abarcam os do Outro, é que a literatura
existe. A literatura existe para acertar o passo entre o que somos, o que fazemos e o
que pensamos.
Contudo, é necessário atentar para o homem, pois este consiste no agente
responsável por essas modificações. Logo, nós humanos somos agentes e também
interlocutores neste movimento de mudanças, as quais devem ser identificadas por
nós para a melhoria de nosso papel social. Os alunos, conforme sublinha Freire (2008,
p. 103, grifos do autor), precisam encontrar os motivos que estão por trás de suas
atitudes diante da “realidade cultural, e assim enfrentá-la de uma maneira nova. A
readmiração cultural de sua anterior admiração é necessária para provocar essa
mudança. Os educadores adquirem uma capacidade de conhecimento crítico – muito
além da simples opinião ao desvelar suas relações com o mundo histórico cultural”.

Assim, um cidadão que entende seu papel no mundo, entende seus sentimentos
e a ferocidade que só a humanidade nos provoca. Se somos uma mistura de homem
e de fera, como apontou Vargas Llosa (2009), é porque precisamos responder aos
instintos, mas de forma racional. Entender a literatura e colocá-la como ferramenta na
vida e na escola é oportunidade de ir além de alguém do que somente sabe ou
conhece, é ter a capacidade de ser aquele que pensa e, ainda, além disso, também
um ser que entende – ou tenta entender – a si mesmo e ao Outro. Neste sentido, a
literatura
[...] faz girar os saberes, não os fixa, não fetichiza nenhum deles: ela lhes dá
um lugar indireto e esse indireto é precioso. [...] A ciência é grosseira, a vida
é sútil e é para corrigir essa distância que a literatura nos importa. [...] a
literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de alguma coisa; ou
melhor; que ela sabe algo das coisas – que sabe muito sobre os homens
(BARTHES, 2013, p.19).

O uso de mediadores culturais em sala de aula, como a literatura, nos atravessa
como humanos – e, desse modo, perpassa também nossas identidades. Candido
(1995) p.242) afirma que a “literatura aparece claramente como manifestação
universal de todos os homens em todos os tempos”. E nesse sentido, nos é intrínseca
e nos provoca uma tomada de consciência em relação ao Outro. É por meio dessas
interações socioculturais que pouco a pouco estabelecemos um processo identitário
constitutivo. Nesta perspectiva, a nossa formação profissional e pessoal está
amplamente relacionada com o que é negociado através da interlocução de e na
linguagem.
Sendo assim, a identidade é algo mutável e constitutiva a partir das interações
com o mundo. Mundo esse, não necessariamente de relações face a face, mas
também o mundo que representa outros mundos: a cultura. A literatura é uma
ferramenta representativa de novos mundos e é essencial para a formação da
identidade e do caráter humanizador de cada um de nós, como explica Lajolo (1982,
p.42):
É a literatura, porta de um mundo autônomo que, nascendo com ela, não se
desfaz na última página do livro, no último verso do poema, na última fala da
representação. Permanece ricocheteando no leitor, incorporado como
vivência, erigindo-se em marco do percurso de leitura de cada um. Daí o
engano de quem acha que o caráter humanizante e formador da Literatura
vem da natureza ou da quantidade de informações que ela propicia ao leitor.
Literatura não transmite nada. Cria. Dá existência plena ao que, sem ela,

ficaria no caos do inomeado, e consequentemente, do não existente para
cada um.

Á medida em que é possível criar novas existências e significâncias ao
estudante, oportunizamos a possibilidade de dúvidas, soluções e indagações sobre o
Outro: outras histórias de vida, outras formas de representar o mundo e de criar novos
mundos. Nesse ínterim, propiciamos novas maneiras de interpretar o mundo, de
entender novas análises psicológicas, culturais e comportamentais até então
despercebidas no nosso ser ou inexistentes no nosso mundo. Democratizamos o
ensino através das críticas que tecemos na metodologia de um dos mais potentes
instrumentos de poder: a palavra. Compreender a palavra escrita, nos mais diversos
níveis, e em todas as representações possíveis (de gênero, contexto, história e
cultura, etc.) é ter o seu lugar ao sol para compreender o mundo e combater as
injustiças.
REFLEXÕES FINAIS
No fechamento dessa escrita teórica acerca do uso da literatura em sala de aula
de Língua Inglesa, considerando a dialogicidade e o reconhecimento do Outro, foi
possível concluir que apreender a palavra do Outro, é tomá-la para nós e ao
reescrevê-la e reescrevendo assim e em nós, elaboramos uma outra história. José
Saramago, no livro O conto da ilha desconhecida, reflete e leva-nos a refletir a respeito
do entendimento do Outro e de ouvir o Outro para que também possamos nos ouvir e
nos entendermos. Conforme sugere Saramago (1998, p. 27), “é necessário sair da
ilha para ver a ilha, que não nos vemos se não saímos de nós”.
Identificamos que somos um emaranhado de todas nossas vivências e
interações com o Outro. Nessa direção, Todorov (2009, p. 23-24) reflete o papel que
a literatura ocupa nesse processo de formação:
Somos todos feitos do que os outros seres humanos nos dão: primeiro nossos
pais, depois aqueles que nos cercam, a literatura abre ao infinito essa
possibilidade de interação com os outros e por isso nos enriquece
infinitamente. [...] Longe de ser um simples entretenimento, uma distração
reservada às pessoas educadas, ela permite que cada um responda melhor
a sua vocação de ser humano.

E com isso, respondemos refratamos que a Literatura corrobora no ensino e na
aprendizagem no contexto da escola pública, a partir do entendimento da nossa

formação humanitária através de um olhar para o Outro. Assim, compreendemos que
são as nossas relações [inter]pessoais que [des]constroem a nossa identidade de ser,
e isso acontece ao longo do processo, na vivência, no reconhecimento de nosso lugar
e tempo. Não somos seres fixos, somos mutáveis e a direção do nosso olhar para o
Outro é o que nos constitui. A literatura também é o Outro, e por ser o Outro é também
uma constituinte.
Imaginamos que um lugar propício para o exercício, tanto da cidadania quando
da criticidade, seja na leitura do Outro, podendo ser verbal, textual ou pessoal. Ao
aproximarmos o estudante da literatura é possível também aproximá-lo de Outros e,
desse modo, distanciá-lo e reaproximá-lo de si mesmo. Com isso, obtemos novas
formas de olhar para si próprio, de olhar o Outro e de fazermos a leitura de mundo.
É por meio desta vivência que nos transformamos, sejamos estudantes e/ou
docentes.É no reconhecimento e no estranhamento que nos formamos, na fluidez das
nossas identidades heterogêneas que nos compreendemos, nos descontruímos para
reconstruirmos e, só a partir desse processo de [des]construção é que estaremos
prontos para lermos o mundo de uma outra forma e, assim, realizarmos mudanças
sociais.
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RESUMO
A preocupação temática desta pesquisa está centrada nos desafios das práticas pedagógicas da Equipe
Multidisciplinar no Curso Técnico em Fruticultura a distância, inserido na Rede Escola Técnica Aberta do
Brasil (Rede e-Tec), do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Investigamos
estratégias didático-metodológicas que favorecem ensino-aprendizagem técnico a distância mediado pelas
tecnologias educacionais em rede de acordo com as políticas públicas vigentes. Nos orientamos pelas
concepções da pesquisa-ação estabelecendo, conforme Kemmis e Mctaggart (1988), etapas cíclicas de
planejamento, implementação, avaliação e replanejamento das ações que permeiam a construção das
estratégias didático-metodológicas implementadas em ações capacitativas. Para tanto, a pesquisa-ação
sustentou-se nas proposições de Mallmann (2015) com as três matrizes cartográficas: a Matriz DialógicoProblematizadora (MDP), a Matriz Temático-Organizadora (MTO) e a Matriz Temático-Analítica (MTA), as
quais orientaram, respectivamente, a produção de dados, sua organização e análise. Os instrumentos de
pesquisa (diário de observação participante e questionários tipo survey) estiveram norteados nas dezesseis
questões da MDP, tornando-se indicadores aos resultados finais registrados na MTA. Por conseguinte, esta
pesquisa-ação está fundamentada nas políticas públicas para Educação Profissional e Tecnológica (EPT)
da Rede e-Tec Brasil. Também, nas concepções freiriana de Educação Dialógico-Problematizadora (EDP),
Mediação pedagógica e a Fluência Tecnológico-pedagógica. Os resultados, sustentados na triangulação
dos dados, apontam que o desafio na mediação pedagógica dos cursos técnicos a distância, para promover
o ensino-aprendizagem técnico a distância, está centrado no desenvolvimento da fluência tecnológicopedagógica, perpassando pelos níveis técnico, prático e emancipatório.
Palavras-chaves: Mediação Pedagógica; Ensino-aprendizagem; Fluência Tecnológico-pedagógica;

INTRODUÇÃO
A Educação a Distância (EAD) no Brasil, nas últimas décadas, tem apresentado um
grande crescimento, trazendo a possibilidade de acesso à formação de muitas pessoas.
De acordo com dados do Censo EAD, divulgado pela Associação Brasileira de Educação
a Distância (ABED), ao verificar o perfil dos discentes nas diferentes das instituições que
oferecem cursos EAD, quatro milhões de brasileiros estão matriculados nesta
modalidade. Dentre vários destaques apontados nesse levantamento, nos chama
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atenção o índice de profissionais que buscam a formação profissional técnica, por
indicarem novidades muito peculiares, reveladoras da diversidade e da inclusão do perfil
de discente com o setor produtivo. Segundo apontamentos dos pesquisadores do Censo,
mais de “80% dos cursos a distância incidem direta ou indiretamente sobre a formação
de profissionais para o mercado de trabalho” (CENSO, ABED, 2013, p.22).
Nessa perspectiva, queremos destacar a procura pelos cursos da Rede Escola
Técnica Aberta do Brasil e-Tec Brasil. Essa rede está no âmbito da política pública
educacional construída para expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de
educação profissional e tecnológica a distância no país, além de contribuir para a
melhoria da qualidade do ensino médio público. Por se tratar de uma política pública
recente, queremos ao longo deste artigo, abordar as implicações das práticas
pedagógicas nas equipes multidisciplinares, responsáveis pela oferta desses cursos.
Bem como as implicações da fluência tecnológico-pedagógica, para promover o ensinoaprendizagem técnico, mediado pelas tecnologias educacionais em rede. E por fim
analisamos resultados de pesquisa-ação em busca de estratégias didáticometodológicas que favorecem processo ensino-aprendizagem técnico a distância,
mediado pelas tecnologias educacionais em rede.
Políticas Públicas para Educação Profissional: a Rede e-Tec Brasil
A educação profissional no Brasil teve sua trajetória marcada por construções e
conquistas ao longo de 105 anos. Historicamente essa consolidação foi marcada no ano
de 1909, quando tivemos as influências da industrialização (início do século XX), em que
os operários movidos pelo projeto de melhor suas condições de trabalho, realizavam
numerosas greves. Segundo os estudos Pereira (2009) foi nesse cenário que Nilo
Peçanha, então presidente da República, criou as dezenove Escolas de Aprendizes
Artífices, apoiado no decreto n. 7.566 de 23 de setembro, que visava oferecer o ensino
profissional gratuito à população.
Em 1927, o Congresso Nacional sancionou o Projeto de Fidélis Reis que previa o
oferecimento obrigatório do ensino profissional no país, seriam estas as primeiras escolas
técnicas instituídas pelo governo federal. Em 1961, promulgou-se a primeira Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024, que, dentre outras coisas, ficou
definida a equivalência plena entre os cursos técnicos e os demais cursos do 2º ciclo

secundário (clássico e científico). Desde então, todas as modalidades tiveram direito à
continuidade ao nível de ensino superior.
Somente trinta e cinco anos depois, mudanças significativas passaram a acontecer
neste contexto histórico. Mais especificamente em 20 de novembro de 1996 ao ser
sancionado a nova, e atual, LDB nº 9.394. Dessa forma, tivemos nela um capítulo próprio
abordando suas disposições e conforme o Art. 39º. a educação profissional, deverá estar
“integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia,
conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (BRASIL,
1996, p.15). O mesmo documento ainda orienta que ela deverá ser desenvolvida em
articulação com o ensino regular, em instituições especializadas ou no próprio ambiente
de trabalho.
Para nortear essa forma de articulação temos as Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação (DCN), que por meio de seu documento compilado de 2013, integra essa
modalidade de ensino aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões
do trabalho, da ciência e da tecnologia. Ampliando sua denominação para Educação
Profissional e Tecnológica EPT. Por isso, passou a ser compreendida como uma
modalidade, que possui um modo próprio de fazer educação nos níveis da Educação
Básica e Superior e “em a articulação com outras modalidades educacionais: Educação
de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação a Distância” (BRASIL, 2013, p.43).
Ao encontro destas políticas públicas, a Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (SETEC), conforme Art. 13 do Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012,
ficou responsável por promover ações de fomento ao fortalecimento, à expansão e à
melhoria da qualidade da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). O que exigiu a
definição e implementação de políticas de financiamento permanente para elas por meio
de programas e ações. Por isso, em parceria com o Ministério da Educação (MEC), a
SETEC passou a oportunizar a oferta de inúmeros cursos, em especial, destacamos a
iniciativa da Escola Técnica Aberta do Brasil e-Tec Brasil, também conhecida como Rede
e-Tec Brasil.
Criada pelo decreto do MEC nº 3.062 de 2007, a Rede e-Tec Brasil, constituiu-se
uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). Essa política pública
educacional, gira em torno de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de

educação profissional e tecnológica a distância no país, além de contribuir para a
melhoria da qualidade do ensino médio público.
Ao considerar a necessidade de consolidação dos cursos técnicos no Brasil e a
caracterização de sua identidade em relação às demais ofertas, a SETEC em parceria
com pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), elaborou em
2011 o Currículo de Referência (CR), documento norteador para a oferta dos cursos
técnicos a distância no país. Que apresenta um conjunto de Matrizes Curriculares de
Referência Nacional, “norteadoras para a definição de perfil profissional, competências,
habilidades, bases tecnológicas e ementas para a formação profissional de nível técnico
e cursos da mesma natureza realizados no Brasil”. (CATAPAN, KASSICK, OTERO,
2011, p. 1)
Assim, o CR traz a possibilidade da convergência entre os diversos cursos e
ementas ofertados pela rede, pois gera impactos significativos tanto em “relação ao
processo de integração e constituição de uma identidade para os cursos quanto para uma
melhor sistematização na produção de materiais para eles na modalidade a distância”
(CATAPAN, KASSICK, OTERO, 2011, p. 4). Todavia, o maior desafio passa a ser das
instituições ofertantes, pois precisam considerar em cada curso do ofertado, além das
diferenças regionais, o caráter pedagógico de gestão e de desenvolvimento.
Nesse viés, temos o decreto complementar da Presidência da República nº 7.589,
de 26 de outubro de 2011, que confere as instituições ofertantes da Rede e-Tec Brasil o
cumprimento das seguintes orientações (Quadro 1):
Quadro 1 – Objetivos Rede e-Tec Brasil
Permitir às instituições públicas de ensino o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de
metodologias educacionais em educação a distância na área de formação inicial e continuada de
docentes para a educação profissional e tecnológica
Promover o desenvolvimento de projetos de produção de materiais pedagógicos e educacionais
VI
para a formação inicial e continuada de docentes para a educação profissional e tecnológica;
Promover junto às instituições públicas de ensino o desenvolvimento de projetos de produção de
VII
materiais pedagógicos e educacionais para discentes da educação profissional e tecnológica;
Permitir o desenvolvimento de cursos de formação inicial e continuada de docentes, gestores e
VIII técnicos administrativos da educação profissional e tecnológica, na modalidade de educação a
distância.
Fonte: decreto da Presidência da República nº 7.589
V

Desse modo, as equipes multidisciplinares que contemplam a operacionalização da
Rede e-Tec Brasil, necessitam centrar sua mediação pedagógica em ações
capacitativas, na busca de promover um vínculo entre as politicas públicas que orientam

essa modalidade de ensino e a performance docente que estará atuando para promover
o processo ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias educacionais em rede.
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO TÉCNICO A DISTÂNCIA
De acordo com CR (2011), o discente que busca a formação profissional técnica a
distância, passa estar inserido na modalidade de nível médio, em sua grande maioria de
forma subsequente (em que já concluiu o ensino médio). Esse fator exige que a prática
pedagógica das equipes multidisciplinares, esteja centrada na busca de estratégias
didático-metodológicas, que favorece a construção do processo ensino-aprendizagem,
mediado pelas tecnologias educacionais em rede, que os capacite por meio de
conhecimentos teóricos e práticos, sua formação para o mundo do trabalho.
Por tanto, o desafio inicial com a formação discente se dá desde a construção de
uma Matriz Curricular (MC) do curso, que conforme o CR (2011, p.11), deve integrar “a
formação geral e a formação profissional pelas categorias teórico-práticas desenvolvidas:
Perfil profissional; Competências, Habilidades, Bases Tecnológicas e Ementas”. Assim,
necessitam contemplar a oferta de componentes curriculares (disciplinas) e base
tecnológica (conteúdos), centradas no desenvolvimento de competência em “três
dimensões: atitudinal, cognitiva e procedimental-operacional ou habilidades” (CR, 2011,
p. 3). Ou seja, na construção do conhecimento e aprimoramento de habilidades e
atitudes, visando à formação de um profissional e sua inserção no mercado de trabalho.
A Figura 1 apresenta o conjunto de recursos cognitivos que envolvem o desenvolvimento
de competências que devem estar presentes na MC dos cursos técnicos a distância.
Nesse sentido, acreditamos a prática pedagógica dos cursos técnicos a distância,
indo ao encontro das políticas públicas, deve estar afinada por um conjunto de intenções
e concepções, apoiadas em propostas pedagógicas que contemplem os princípios de
interação, interatividade e autonomia. Segundo Vygotsky (1987), a interação tem uma
função central no processo de internalização, o que pressupõe a existência de uma ação
partilhada entre os sujeitos na qual, ambos se constituem em sujeitos ativos do processo.
Figura 1 - Desenvolvimento de competência e formação técnica.

Fonte: a pesquisadora, com base nas orientações do CR (2011).

Na EAD, temos a interatividade como um caminho para a efetivação da interação
em rede, ao possibilitar operações de navegabilidade pelas ferramentas de
compartilhamento de conteúdos digitais. Segundo Mallmann et.al (2014. p..165), a
interatividade potencializa “as situações de ensino-aprendizagem e a problematização
em torno do conteúdo curricular, bem como a autonomia, na medida em que oportuniza
itinerários organizativos da ação ensinar-aprender”.
Assim, a autonomia, destaca-se como a capacidade do sujeito agir por si, de poder
escolher e expor ideias, agir com responsabilidade. Em Freire (1996), o conceito de
autonomia é compreendido como um processo resultante do desenvolvimento do sujeito,
“ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se constituindo na
experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas” (FREIRE,1996, p.41).
Na prática pedagógica assentada em interação, colaboração e autonomia na
educação profissional, as ações visam o desenvolvimento da fluência tanto pedagógica
como tecnológica. Essas aptidões, que aqui ressaltamos, são definidas como: fluência
tecnológico-pedagógica, percebida como essenciais para o docente “saber fazer o
melhor em cada situação” de ensino-aprendizagem, com cada recurso, “sendo que não
acontece no improviso, é resultado de formação.” (MALLMANN; SCHNEIDER;
MAZZARDO, 2012, p. 4).
Para que este conjunto de concepções que aqui ressaltamos, possa estar presentes
na prática pedagógica dos cursos técnicos a distância, faz-se necessário que as equipes
multidisciplinares invistam em ações capacitativas para potencializar a performance
docente em consonância com a política de expansão e democratização em curso.

FLUÊNCIA TECNOLÓGICO-PEDAGÓGICA NO ENSINO TÉCNICO A DISTÂNCIA
O conceito de fluência tecnológico-pedagógica, oriunda dos estudos de Kafai et al.
(1999), ao definir que a fluência tecnológica representa “a capacidade de reformular
conhecimentos, expressar-se criativamente e de forma adequada, para produzir e gerar
informação (em vez de simplesmente compreendê-la)” (KAFAI et al, 1999, p.09). Para os
autores, essa fluência esta relacionada com desenvolvimento de habilidades
contemporâneas, compreensão e construção de conceitos fundamentais a amplificação
de capacidades intelectuais-aptidões. Um processo ensino-aprendizagem que ocorre ao
longo da vida, no qual os indivíduos continuamente aplicam o que sabem, adaptam esse
saber às mudanças e adquirem novos conhecimentos, passando por níveis de
desenvolvimento e aprimoramento (KAFAI et al.,1999).
Sendo assim, a necessidade de atrelar a fluência tecnológica à fluência pedagógica
parte do princípio de que, no planejamento e na implementação de práticas pedagógicas,
não basta apenas saber operacionalizar a tecnologia, é preciso ir além: operacionalizar
sustentando-se em ações com teor didático-pedagógico (JACQUES, 2014). Dessa
forma, a fluência tecnológica, também implica uma ação pedagógica, pois para
elaboração de seu material didático e planejamento, docentes e tutores, precisam
reconhecer avaliar e tomar decisões relacionadas às potencialidades das ferramentas e
recursos a serem utilizados, ao promoverem o ensino-aprendizagem técnico mediado
pelas tecnologias educacionais em rede.
Nesse viés, Schneider (2012) ao investigar o processo de construção da fluência
tecnológico-pedagógica na EAD, apresenta três níveis de fluência e tipos de
conhecimentos a serem desenvolvidos por meio deles, como: nível emancipatório
(desenvolver capacidades intelectuais); nível técnico (amplificação de habilidades
contemporâneas); nível prático (compreensão dos conceitos fundamentais). O fato de
estes níveis estarem classificados de forma separada, não significa que um possa excluir
ou sobressair ao outro e sim durante este processo todos estão interligados. Pois para
ser fluente tecnologicamente é necessário ter a capacidade de apropriar-se dos princípios
e aplicabilidades dos recursos digitais educacionais, nas mais diversas situações que
envolvem o uso das tecnologias educacionais em rede (SCHNEIDER, 2012). O
desenvolvimento de fluência tecnológico-pedagógica, ao perpassar pelos níveis técnico,
prático e emancipatório, apresenta-se como uma ação potencializadora de interatividade

e interação nas práticas pedagógicas na EAD.
Por isso, defendemos a importância das equipes multidisciplinares centrarem sua
mediação pedagógica no desenvolvimento de atividades capacitativas que contemplem
o desenvolvimento da fluência tecnológico-pedagógica. Ao considerar que tal
desenvolvimento implica diretamente nos limites e nas possibilidades da implementação
do ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias educacionais em rede. E também
ao considerar que se pressupõe avanços no alcance do nível emancipatório, ou seja,
desenvolver capacidades intelectuais para compreensão e vivência da educação como
prática da liberdade (FREIRE, 1986).
PESQUISA-AÇÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: PRÁTICA PEDAGÓGICA NA
REDE E-TEC BRASIL NA UFSM
A realização desta pesquisa ocorreu na equipe multidisciplinar do Curso Técnico
em Fruticultura à Distância (CTFEAD), ofertado pelo no decorrer de 2014 e 2015. Para
tanto, estivemos apoiados nos planos qualitativos da pesquisa-ação educacional. Na
concepção de Kemmis e Mctaggart (1988), a pesquisa-ação se caracteriza pela tomada
de ações coletivas, formadas por grupos de participantes em situações sociais, com o
objetivo de melhorar tanto práticas sociais e educativas, pois “proporciona um meio para
trabalhar que vincula teoria e prática a um todo único: ideias em ação” (KEMMIS &
MCTAGGART, 1988, p. 10). O percurso investigativo na pesquisa-ação ocorre em meio
a um processo assentado em duas vertentes: estratégica e organizativa, que, de forma
simultânea, integra quatro etapas: planejamento, ação, observação e reflexão. Essas
etapas implicam em cada momento, um olhar retrospectivo e prospectivo, gerando uma
espiral auto-reflexiva de conhecimento e ação. (KEMMIS, MCTAGGART, 1988).
Para organizar processualmente as evidências das etapas metodológicas da
pesquisa-ação, seguimos a orientações de Mallmann (2015), referentes a elaboração das
três matrizes cartográficas denominadas: Matriz Dialógico-Problematizadora – MDP;
Matriz Temático-Organizadora – MTO; e Matriz Temático-Analítica – MTA. Segundo a
autora, a utilização de estratégias como estas na pesquisa-ação educacional visa
“acentuar o caráter processual cíclico e legitimar a produção multirreferencial do
conhecimento científico” (MALMANN 2015, p.82).

Assim, com a elaboração das matrizes cartográficas, organizamos e registramos as
etapas metodológicas, que envolvem a delimitação temática (tema, problema e
objetivos), a produção e a coleta de dados (técnicas e procedimentos de
acompanhamento e registro), otimizando nosso tempo de análise dos resultados
alcançados. (Mallmann, 2015).
Para dar inicio a pesquisa elaboramos a MDP, que constitui um quadro de 16
questões que auxiliou na organização de nossa preocupação temática. A partir dos
questionamentos dispostos na MDP, delimitamos o seguinte problema de pesquisa:
Quais estratégias didático-metodológicas favorecem o ensino-aprendizagem técnico a
distância? Com base neste questionamento definimos como objetivos, promover
atividades capacitativas potencializar o desenvolvimento da fluência tecnológicopedagógica por meio de uma disciplina-teste. Dessa forma, a MDP elaborada passou a
nortear e orientar a realização das quatro etapas definidas por Kemmis e Mctaggart
(1988), compreendendo o ciclo de uma espiral no contexto ação-reflexão-ação.
Na etapa que envolveu a observação elaboramos a MTO, com base nas questões
da MDP, compilando as informações observadas, oriundas dos instrumentos de
produção de dados, sendo eles: a observação participante, o diário de campo e pesquisas
survey implementadas com a equipe multidisciplinar (tutores/docentes) para avaliar as
atividades capacitativas. Para dar conta do exercício reflexivo, dentro do ciclo espiralado
da pesquisa-ação, elaboramos a MTA (a partir dos dados organizados na MTO), e
através da triangulação de dados encontramos respostas afirmativas para cada uma das
16 questões da MDP.
ATIVIDADES CAPACITATIVAS: ANÁLISES E RESULTADOS
Se a política de expansão da educação profissional se insere num âmbito macro
em termos de ações no país inteiro, podemos dizer que as práticas pedagógicas aqui
analisadas inserem-se no plano micro-institucional. Mais detalhadamente, foi possível
acompanhar a implementação da política nacional nas práticas pedagógicas específicas
de um determinado curso na UFSM. Para implementar as ações planejadas no projeto
pedagógico do curso, a equipe multidisciplinar manteve encontros em periodicidade
semanal, sob a coordenação geral, exercida por dois docentes (servidores da instituição

/cargos de professor-adjunto), sendo um o responsável por todo o curso e o outro com
foco maior nos tutores.
As atividades capacitativas ocorreram dentro do próprio AVEA do CTFEAD.
Participaram da capacitação três tutores (selecionados para o primeiro módulo do curso)
e sete docentes. Para tanto, foi disponibilizada uma unidade de estudos específica para
o acesso de docentes e tutores, denominada Disciplina-Teste. A base didáticopedagógica dessa unidade se deu em torno dos conceitos-chave: da Teoria da Atividade
de Estudo (DAVIDOV, 1988), da Educação Dialógico-Problematizadora (FREIRE, 1986)
e Interatividade (Vygotsky, 1987). Também esteve previsto pesquisas e exploração de
repositórios de Objetos de Aprendizagens (OA) e Recursos Educacionais Abertos (REA).
Como etapa conclusiva foi disponibilizado o acesso a um MOOC1, chamado Disciplina
Exemplo, o qual os participantes deveriam acessar e realizar as atividades lá propostas
(por meio de um hiperlink no AVEA).
Nossa observação participante evidenciou que a maioria dos participantes estava
tendo naquele momento, um primeiro contato com software Moodle. Também
percebemos dificuldades no entendimento dos conceitos-chave, por se tratar de
temáticas novas para a maioria dos participantes, gerando assim inúmeras discussões e
problematizações. Conceitos que puderam ser aprofundados, na medida em que foram
realizadas as atividades do MOOC, considerado nos estudos de MALLMANN et al.
(2013) como um modelo teórico-prático como indicador de capacitação para o
desenvolvimento de fluência tecnológico-pedagógica.
A triangulação desses dados permitiu identificar que, realizar as atividades
capacitativas, exigiu dos participantes lidar com habilidades e aptidões básicas. Que
partem desde ativar o sistema de edição do software, inserir links, organizar a hierarquia
de textos de apresentação, até manter uma formatação adequada. Perpassando em
vários momentos entre o nível de fluência técnico e prático. E em alguns momentos até
alcançar um nível emancipatório, pela necessidade de se apropriar dos conhecimentos
para criar seu material didático, explorando ferramentas de interação e interatividade.

1

A sigla MOOC significa Curso Online Aberto e Massivo, do inglês Massive Open Online Course. São
curso disponibilizados no formato aberto através da web (por meio AVEA ou Redes Sociais). O objetivo
é oferecer para um grande número de participante a oportunidade de ampliar seus conhecimentos num
processo de coprodução.

Dessa forma, tivemos subsídios para elencar as ações e operações requeridas
pelos docentes e tutores, conforme os níveis de fluência tecnológico-pedagógica,
exigidas e perpassadas, durante as atividades capacitativas. No Quadro 03,
apresentamos a relação estabelecida com os níveis de fluência tecnológico-pedagógica
em cada operação nas atividades da Disciplina-Teste.
Quadro 03 – Níveis de fluência tecnológico-pedagógica na capacitação
Níveis de Fluência

Operações desenvolvidas pelos participantes
Acessar ao computador; conectar a internet; navegar até o
Técnico
Utilizar
AVEA; acessar o recurso e a atividade proposta.
Visualizar a atividade, clicar e minimizar a área, utilizar e inserir:
links internos, criar nova pagina a partir do link, inserir links
Prático
Criar
externos, imagens e tabelas a partir de arquivos do computador
ou URL, localizar arquivos para inserir links internos e imagens,
utilizar a opção arquivos. Fazer download e upload.
Elaborar material didático hipermidiático; Configurar as
ferramentas do Moodle para realizar AE, pesquisar baixar e
Emancipatório
Compartilhar
explorar OA e REA, criar o repositório de OA, utilizar o fórum
para socializar links e ideias promovendo discussões.
Fonte: as autoras com base nas concepções de Kafai et al(1999) e Schneider (2012).

Com base nesses níveis apresentados, percebemos que as atividades
capacitativas, efetivamente, promoveram o desenvolvimento e o aprimoramento da
fluência tecnológico-pedagógica dos participantes. Pois perpassaram as habilidades
contemporâneas, conceitos e capacidades intelectuais, que segundo Kafai (1999), são
características necessárias para compor a fluência tecnológica.
Ao final das atividades capacitativas, os participantes responderam a uma pesquisa
survey. De acordo com a primeira afirmativa do survey: As atividades promovidas na
capacitação da Disciplina-Teste potencializam o desenvolvimento da fluência
tecnológico-pedagógica, pudemos evidenciar como os participantes conceberam esses
resultados (Figura 02):
Figura 02 – Fluência tecnológico-pedagógica na Disciplina-Teste

Fonte: Gráfico gerado com as respostas survey Disciplina Teste-formulário Google

Através desta declaração constatamos que a maioria dos participantes, 77,8% (7
de um total de 9) não teve dúvidas que as atividades capacitativas potencializaram o
desenvolvimento da fluência tecnológico-pedagógica. O fato de ninguém ter discordado
quanto a esse desenvolvimento significa que os objetivos desta capacitação foram
alcançados com sucesso. Isso pode ser evidenciado ao monitorar o AVEA da DisciplinaTeste e perceber como ocorreu o desenvolvimento das atividades a cada módulo de
estudo proposto. Monitoramento que se deu desde o momento em que os participantes
acessaram o AVEA, editaram suas configurações e começaram a interagir.
Essa afirmação também pode ser justificada no resultado obtido através de outra
declaração proposta no survey: é possível a utilização do modelo teórico-prático da
Disciplina-Exemplo no planejamento das atividades de estudos para seu componente
curricular com ênfase na integração da hipermídia no material didático. As respostas
obtidas apontaram que (Figura 03):
Figura 03 – Integração da hipermídia no material didático do CTFEAD.

Fonte: Gráfico survey Disciplina Teste- formulário Google.

Verificamos que 77,8% correspondendo a sete dos nove participantes, concordam
plenamente com essa afirmação, e os demais 22,2% referentes a dois deles, mesmo que
em parte, também concordam com essa possibilidade de uso. O MOOC da DisciplinaExemplo, nesse sentido, contribuiu para que os componentes curriculares fossem
estruturados no modo hipermídia e com uma organização didático-metodológica
padronizada. A sistematização proposta nele viabiliza a programação de AE no modo
hipermidiático, para serem disponibilizadas aos discentes nos materiais didáticos, em
conformidade com as bases tecnológicas a serem desenvolvidas em cada componente
de acordo com o calendário letivo do curso. Situação que pode ser evidenciada na
organização didática do componente curricular Ambiente Virtual e Moodle (CAVM),
ofertada no primeiro módulo do curso.

Nossa observação participante nas atividades do CAVM , evidenciou que a
estrutura de seu material didático, teve com base na proposta da Disciplina-Exemplo,
tendo em vista, em cada AE proposta, os objetivos para o ensino-aprendizagem, escolha,
organização e acoplamento hipermidiático compondo a atividade. Deste modo, estiveram
em consonância com as proposições de Davidov (1988), em que as ações e operações
(condições ofertadas) devem estar sustentadas em um motivo, que é a aquisição de
conhecimentos curriculares.
Isso demonstra que os docentes perceberam que produção de materiais didáticos
necessita estar sustentada no par recurso e AE para se tornar mais significativa no ensino
técnico EAD. Em seus estudos sobre a hipermídia educacional, na mediação pedagógica
do AVEA, Jaques (2014) chama atenção que a escolha dos recursos do AVEA Moodle e
o aproveitamento de suas potencialidades hipermidiáticas, são fatores determinantes
para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, visto que a principal função
dos recursos é a interatividade. Dessa forma, ao acessar a AE no próprio recurso, o
discente passa a enxergá-la como parte integrante do material didático e não como algo
deslocado ou individual. Assim, a relação estabelecida entre conteúdos e atividades
passa a se ampliar e evita-se que realizem a AE somente com base no conhecimento
prévio, sem acessar o recurso (interatividade) correspondente.
Nesse sentido, promover a capacitação com a Disciplina-Teste, apresenta-se como
uma estratégia didático-metodólogica, que favorece o desenvolvimento da fluência
tecnológico-pedagógica necessária para elaboração de AE, mediadas pelas ferramentas
do Moodle. Destarte, o desenvolvimento dessa fluência possibilita reunir conhecimentos
técnicos, práticos e emancipatórios para docentes e tutores utilizarem e explorarem
diversos recursos (seus princípios e aplicabilidade) em cada situação do processo
ensino-aprendizagem. Segundo Mallmann, Schneider, Mazzardo (2012), esse processo
não acontece no improviso por ser resultado de formação.
REFLEXÕES CONCLUSIVAS
Na medida em que foram propostas as atividades capacitativas, passamos a
elaborar nossos registros e análises orientados pela estratégia metodológica das
matrizes de pesquisa-ação. Partindo dos resultados obtidos a luz das afirmativas
elucidadas, defendemos que as estratégias didático-metodológicas priorizadas nas
práticas pedagógicas da equipe multidisciplinar, favorecem o ensino-aprendizagem

técnico à distância. Isso porque estão centradas em ações e operações de
desenvolvimento da fluência tecnológico-pedagógica. Ao relacionarmos os níveis de
fluência com o contexto da prática pedagógica do ensino técnico a distância, percebemos
que eles se tornam basilares para promover o processo ensino-aprendizagem, mediado
pelas tecnologias. Uma vez que, todos envolvidos nesse processo (discentes, docentes
e tutores) necessitam desempenhar funções, aptidões e adaptarem-se as atualizações.
Tudo isso quer dizer que, torna-se necessário investimento sistemático em
formação e capacitação dos integrantes das equipes locais quando a meta é criar e
implementar inovação retroalimentada pelos programas de incentivo e fomento
nacionais. A política nacional de expansão da educação profissional somente pode ser
consolidada se as instituições fortalecerem o trabalho multidisciplinar nas equipes que
aprimorem a fluência tecnológico-pedagógica. Caso contrário, a criação de cursos será
mais uma demanda atendida pelas instituições de educação profissional em função de
recursos financeiros. Fluência tecnológico-pedagógica implica em práticas pedagógicas
informadas e assentadas num viés colaborativo, autônomo e de interação.
O desenvolvimento e aprimoramento da fluência tecnológico-pedagógica implica
diretamente na performance de todos os envolvidos tanto em termos de compreensão da
realidade quanto nas ações da docência e da gestão. Para docentes e tutores, a fluência
transcende operacionalizar as ferramentas do AVEA, pois para produzir o currículo com
os estudantes é preciso criar situações que geram o ensino-aprendizagem.
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AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COMO POSSIBILIDADES DE LEGITIMAÇÃO
DAS CULTURAS INFANTIS
Keila de Oliveira Urrutia1
Sueli Salva2
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
RESUMO
Esse artigo tem o propósito de discutir as práticas pedagógicas na Educação Infantil. Emerge de uma
pesquisa de Mestrado em andamento vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE)
na linha de pesquisa Práticas Escolares e Políticas Publicas. A pesquisa tem como objetivo
compreender como as culturas infantis são produzidas pelas crianças e consideradas pelos adultos em
um contexto institucional da Educação Infantil. A metodologia está baseada na perspectiva qualitativa
do tipo enográfica e a produção dos dados é realizada a partir da observação participante, registros em
diário de campo, vídeos, fotografias. Esse artigo busca problematizar como as culturas infantis podem
ser acolhidas e consideradas no contexto institucional da educação infantil. A partir de autores como
Barbosa e Richter (2010), Van Manen (2004), Stenhouse (1998) advoga que um currículo que
considere as crianças a partir delas mesmas e consequentemente práticas pedagógicas que estejam
mais conectadas com as realidades infantis podem favorecer um processo de acolhimento e
consequente legitimidade das culturas infantis.
Palavras-Chave: Crianças. Educação Infantil. Culturas Infantis. Práticas Pedagógicas

INTRODUÇÃO
Este artigo tem o intuito de discutir como as práticas pedagógicas podem ser
importantes para considerarmos e legitimarmos as culturas infantis na educação
infantil.

Origina-se de uma pesquisa de Mestrado em andamento que procura

investigar como as culturas infantis são produzidas pelas crianças e consideradas
pelos adultos em um contexto institucional da Educação Infantil.
Quando se considera as práticas pedagógicas na Educação Infantil devemos ter
como premissa, para quem essas práticas estão direcionadas. Ao se referir a
Educação Infantil obviamente se fala de um ensino direcionado para crianças
pequenas. Diante disso algumas perguntas nos ocorrem: Quem são essas crianças?
Como interpretam o mundo? Quais são seus interesses?
São a partir desses questionamentos que podem ser delineadas as práticas
pedagógicas na Educação Infantil das quais também emerge o projeto de pesquisa

1

Licenciada em Pedagogia (UFSM). Mestranda em Educação do Programa de Pós-graduação em
Educação - UFSM. Email: keiladeoliveira2008@gmail.com
2
Professora Doutora do Programa de Pós-graduação em Educação - UFSM. Email:
susalvaa@gmail.com

que origina esse artigo. No projeto de pesquisa tem-se o intuito de compreender como
as culturas infantis são produzidas e consideradas pelos adultos no contexto
institucional da educação infantil. A partir de autores como Corsaro (2011), Sarmento
(2007), Cohn (2007) compreende-se as culturas infantis como os modos próprios e
específicos que as crianças encontram para interpretar, compreender e se estabelecer
no mundo.
Dessa forma, apesar das práticas pedagógicas não serem a preocupação
principal da pesquisa elas não deixam de serem consideradas, pois para pensar como
as culturas infantis podem ser acolhidas pelos (as) professores (as) considerar um
currículo e por consequências práticas pedagógicas que acolham as culturas infantis
pode ser uma possibilidade. Autores como Barbosa e Richter (2010), Van Manen
(2004), Stenhouse (1998) nos auxiliam na construção de argumentos que possibilitam
pensar o currículo considerando a criança a partir dela mesma, pressuposto
fundamental para a construção de práticas pedagógicas que estejam mais conectadas
com as realidades infantis. Na sequência do artigo apresentaremos a metodologia,
abordaremos o conceito de culturas infantis, o direito de acesso das crianças a
Educação Infantil a partir de uma perspectiva histórica e problematização acerca do
currículo da educação infantil.
METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa está baseada na perspectiva qualitativa do tipo
enográfica a partir de referenciais teóricos como Lüdke e André (2014), Geertz (2008)
e Corsaro (2011) e Angrosino (2009). Segundo Corsaro (2011), a etnografia pode ser
importante no estudo com crianças, porque muitos elementos que envolvem as
crianças não podem ser capturados por meio de entrevistas e questionários. Nesse
sentido, Angrosino (2009, p.30) afirma ainda que “a etnografia é a arte e a ciência de
descrever um grupo humano - suas instituições, seus comportamentos interpessoais,
suas produções materiais e crenças”, é, portanto, uma abordagem que prevê um
contato direto com o grupo investigado.
Essa abordagem direta não consiste em simplesmente estar na escola, é estar
na escola com as crianças, participando das atividades, aguçando todos os sentidos
na tentativa de capturar seus pontos de vista. Essa captura só poderá ser feita a partir

de dois elementos intrínsecos à etnografia: a observação participante (ANDRÉ e
LUDKE, 2014) e a descrição densa (GEERTZ, 2008).
A observação participante permite ao pesquisador realizar descrições, seja de
fatos, ações ou comportamentos e, assim, delinear um quadro figurativo para realizar
interpretações sobre aquela realidade (ANDRÉ e LUDKE, 2014). Entre as técnicas de
produção de dados na pesquisa de inspiração etnográfica, a observação participante
mostra-se potente, pois permite ao pesquisador envolver-se nas atividades rotineiras
do grupo estudado, contudo, não pode ser considerada um método de pesquisa.
Entretanto, tão importante como observar é realizar é descrever o que está
sendo visto. Essa descrição possibilitará ao (a) pesquisador (a) construir uma leitura
dos acontecimentos e interpretar os significados das ações e das falas dos sujeitos
(GEERTZ, 2008). A descrição será realizada principalmente por meio do diário de
campo reconhecendo que este sempre é um processo complexo, pois exige, ao
mesmo tempo, uma proximidade do (a) pesquisador (a) com o que quer descrever e
também um distanciamento, além de estar muito atento às manifestações das
crianças.
CULTURAS INFANTIS
Tratar de cultura, certamente, é transitar num caminho perigoso e arriscado já
que existem diferentes maneiras de entender esse conceito. Conforme Santos (2006),
a preocupação em estudar as culturas humanas vem sendo delineada desde o século
XIX na medida em que aconteciam contatos (muitas vezes violentos) entre diversos
povos ou nações. Essa preocupação levou ao estudo tanto de sociedades modernas
e industriais quanto daquelas que por vezes iam desaparecendo e perdendo suas
caraterísticas originais por conta de contatos violentos.
De uma maneira mais específica, o autor aponta que há dois aspectos que
contribuíram para a consolidação da preocupação acerca da cultura: a partir do século
XIX, inicia-se uma visão laica do mundo social e consequentemente surgem novas
formas de conhecimentos aliadas principalmente a uma visão da humanidade
ancorada na evolução das espécies através dos estudos da biologia, isto é, numa
humanidade sujeita a transformações e evoluções antes impensadas nas ideias de

cunho religioso. Assim, o debate sobre cultura e evolução contribuiu tanto para
diferenciar os humanos entre si quanto das demais espécies de seres vivos.
Outro aspecto importante é que nesse período (início do século XIX) as
potências européias estavam em intensas conquistas de territórios, assim, a
discussão acerca das culturas estava cercada pela necessidade de conhecer os
povos que dominavam. Desse modo, a preocupação moderna acerca da cultura surge
associada tanto a questões científicas quanto a questões políticas, assentadas na
ideia de superioridade ocidental e dominação colonial. Essa preocupação não
alimentou a definição de um conceito único de cultura, o que leva a inferir-se que por
cultura se entende “muita coisa” (SANTOS, 2006).
Geertz (2008) defende o que ele chama de um conceito de cultura semiótico.
Baseado em Max Weber, o autor afirma: “o homem é um animal amarrado a teias de
significação que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias” (2008,
p. 4). Para o autor, cultura são os significados comuns construídos por um grupo. Não
se trata de compreender um ritual em si, mas o que mobiliza os sujeitos para sua
realização e quais os sentidos são construídos pelo grupo.
Dessa forma, mais importante que conhecer um ritual, um costume ou
acontecimento é saber por que, como e fundamentados em quais significados esses
elementos se estabelecem em um dado contexto. Esses significados só podem ser
capturados através da “descrição densa”, ou seja, uma descrição minuciosa e
profunda que poderá facilitar a interpretação desses significados culturais. Essa
interpretação, conforme o autor, será de “segunda ou terceira mão” já que somente o
nativo fará uma interpretação de “primeira mão” (GEERTZ, 2008, p. 11, grifos do
autor).
A cultura, nesta perspectiva, é pública, porque os significados partilhados são
públicos. Não há como saber qual o significado de determinado comportamento sem
saber como ele é considerado em um contexto. Dessa forma, a abordagem semiótica
da cultura pode auxiliar a “ganhar acesso ao mundo conceitual no qual vivem nossos
sujeitos” (GEERTZ, 2008, p. 17). No entanto, devemos considerar que:
O processo comunicativo não e tão simples assim – que em muitas situações,
por causa de uma mudança de faixa etária, classe, grupo étnico, sexo ou
outro fator existe uma diferença significava entre os dois universos simbólicos
capaz de jogar areia no dialogo (GEERTZ, 2008, p. 17).

A cultura, conforme a antropologia, não é um mero conjunto de valores, crenças
ou costumes, mas compreende um conjunto de significados e experiências, ou seja,
um sistema simbólico comum a uma sociedade. Segundo Cohn (2007, p.19):
[...] Ou seja, não são os valores ou as crenças que são os dados culturais,
mas aquilo que os conforma. E o que os conforma é uma lógica particular,
um sistema simbólico acionado pelos atores sociais a cada momento para
dar sentido as suas experiências. Ele não é mensurável, portanto e nem
detectável em um lugar apenas – é aquilo que faz com que pessoas possam
viver em sociedade compartilhando sentidos, por que eles são formados a
partir de um mesmo sistema simbólico.

Com base nesses conceitos passamos a olhar a criança e a relação com a
cultura, partindo do pressuposto que as crianças produzem cultura quando ao lado de
seus pares criam sistemas simbólicos próprios que possuem ligação com elementos
do mundo adulto, mas, que possuem singularidade e legitimidade na medida em que
possuem traços marcantes das crianças com lógicas, códigos, linguagens e artefatos
próprios da infância. Conforme Sarmento (2007, p.23):
[...] As crianças são produtoras de cultura. Não são receptáculos passivos
das culturas adultas, mas sujeitos ativos na produção cultural da sociedade,
recebendo através das múltiplas instâncias de socialização as culturas
socialmente construídas e disseminadas, que interpretam de acordo com
seus códigos interpretativos próprios [...].
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sujeitos com as quais convivem, mas também nos espaços em que circulam. A partir
dessas vivências, as crianças, enquanto sujeitos sociais e ativos, produzem culturas
próprias que são as culturas infantis. Essas culturas têm relação com o contexto e os
sujeitos com as quais as crianças convivem, mas são singulares, porque são
produzidas com e pelas crianças a partir do seu modo de fazer e de interpretar o
mundo (SARMENTO, 2007).
Conforme Cohn (2005, p. 40), “as crianças não sabem menos, elas sabem outras
coisas”. A antropologia tem um papel importante na construção da concepção de
criança como sujeito ativo. Cohn (2005, p.28) relata que, em suas pesquisas com as
crianças xikrin, ela percebeu que “as crianças não simplesmente aprendem as
relações sociais em que têm e terão que se engajar ao longo da vida, mas atuam em
sua configuração”. As crianças, portanto, não são passivas, incorporando papéis,

comportamentos ou maneiras de ser, elas agem sobre eles, por vezes transformandoos e recriando-os.
As crianças produzem cultura a partir do momento em que ao lado de seus pares
criam sistemas simbólicos próprios que possuem ligação com elementos do mundo
adulto, mas, que possuem singularidade e legitimidade na medida em que possuem
traços marcantes das crianças com lógicas, códigos, linguagens e artefatos próprios
da infância. Conforme Sarmento (2007, p.23):
[...] As crianças são produtoras de cultura. Não são receptáculos passivos
das culturas adultas, mas sujeitos ativos na produção cultural da sociedade,
recebendo através das múltiplas instâncias de socialização as culturas
socialmente construídas e disseminadas, que interpretam de acordo com
seus códigos interpretativos próprios [...].
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sujeitos com as quais convivem, mas também nos espaços em que circulam. A partir
dessas vivências, as crianças, enquanto sujeitos sociais e ativos, produzem culturas
próprias que são as culturas infantis. Essas culturas têm relação com o contexto e os
sujeitos com as quais as crianças convivem, mas são singulares, porque são
produzidas com e pelas crianças a partir do seu modo de fazer e de interpretar o
mundo (SARMENTO, 2007).
Podemos perceber que esses autores convergem para uma mesma concepção:
as crianças produzem culturas próprias, singulares e criativas, mas que não deixam
de ter relação com os aprendizados e vivências com as pessoas com as quais
convivem – entre elas os adultos, como pais, irmãos, tios, avós, babás, professores,
entre outros. Suas culturas estão ainda relacionadas às interações que mantêm com
os diferentes espaços nos quais circulam: escola (entendida aqui não somente a
escola formal, mas também escolas de balé, artes, música, artes marciais, futebol)
espaços de lazer (praças, playgrounds, shoppings, centros comunitários) além de
igrejas e tantos outros possíveis espaços que variam conforme contexto e situação
econômica.
O DIREITO A EDUCAÇÃO INFANTILATRAVÉS DE UMA PERSPECTIVA
HISTÓRICA GERAL
Quando se recorre a história da trajetória da Educação Infantilno Brasil, pode-se
perceber que, apesar de as primeiras instituições terem sido criadas há mais de cem

anos, ainda é um campo em construção com muitos desafios a serem superados.
Conforme Kuhlmann Jr. (2015), a constituição das instituições pré-escolares no Brasil
teve em sua origem um caráter assistencialista, resultado da articulação de interesses
de diferentes campos como econômico, político, jurídico-policial, médico-higienista e
religioso. Além disso, aponta a maternidade e o trabalho feminino como elementos
propulsores para a elaboração de uma proposta educacional assistencialista para as
crianças.
Os processos de urbanização combinados com a emergência do trabalho
industrial e da constituição da sociedade capitalista estabeleceram-se como fatores
econômicos importantes para a criação das primeiras instituições pré-escolares.
Aliado a isso, a inserção das mulheres no mercado de trabalho levou à criação das
primeiras creches nas indústrias não como um direito das crianças e das
trabalhadoras (KUHLMANN JR. 2015).
Além disso, o discurso médico-higienista, em ascensão na década de 1870,
causou forte influência nas questões educacionais através da preocupação com as
doenças e mortalidade infantil e também por conta de um projeto que tinha a intenção
de atingir a civilidade e a modernidade (KUHLMANN JR. 2015).
Outra influência importante foi a jurídico-policial, pois as preocupações com a
legislação trabalhista trouxeram à voga o tema da infância desassistida. Aspectos da
vida dos trabalhadores, como habitação e educação das crianças, passaram a ser
considerados não como direitos, mas como recompensas aos trabalhadores. A
pobreza passou a incomodar as elites e, então, criaram-se creches e instituições para
abrigar as crianças pobres e os menores abandonados, considerados uma ameaça
para a sociedade. Além disso, a religião, através da igreja católica, também contribuiu
nessa série de regularidades acerca da infância, promovendo congressos de incentivo
a promoção de políticas assistenciais, elaborando encíclicas 1 e administrando
escolas. Concomitantemente a esse processo, às crianças da elite eram relegados
jardins de infância com inspiração em Froebel, com um modelo de educação diferente
da proposta de caráter assistencialista das instituições voltadas para as crianças
pobres (Ibidem, 2015).
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A Constituição Federal de 1988 inaugurou um novo tempo e um marco legal para
a Educação Infantil no Brasil. Esse documento postula a educação como um direito
de toda a criança, sem distinção da condição social. Esse direito é reafirmado através
do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 13 de Julho de 1990), nos
artigos 53 e 54, que apontam novamente a educação e o atendimento em creches e
pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos como um direito da criança.
Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB/1996) situa a Educação Infantil
no sistema educacional e a estabelece, no artigo 29, como primeira etapa da
educação básica:
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança de até seis anos de idade 1, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade (BRASIL, 1996).

Esses documentos legais demarcam outro lugar para a educação das crianças
e para o direito à educação, especialmente, o direito à educação infantil,
demonstrando um compromisso político com essa etapa e reconhecendo a
importância de investir nas crianças desde seus primeiros anos de vida.
Na continuidade de publicações de documentos acerca da educação infantil, os
Referenciais Curriculares para a Educação Infantil(RCNEI, 1998) e a Resolução do
Conselho Nacional da Educação CNE/CEB n° 01/99 instituíram as Diretrizes
Curriculares para a Educação Infantil com a intenção de organizar práticas
pedagógicas, currículos e avaliação para essa modalidade educativa.
Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil foram
instituídas através da resolução CNE/CEB n°5 de 17 de dezembro de 2009. Esse
documento amplia o discurso da criança como centro do processo educativo e como
sujeito histórico de direitos, tanto no que diz respeito à proposta pedagógica, à
avaliação e ao currículo, atribuindo a este último a função de articular os saberes e
experiências infantis com o conhecimento científico.
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O Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), aprovado através da Lei 13.
005 de 25 de Junho de 2014 define o período de dois anos para a expansão e
universalização dessa etapa educativa. Além disso, define estratégias de avaliação
da qualidade de aspectos estruturais e pedagógicos, entre outros.
Nesse sentido, uma retomada histórica e do ponto de vista legal – mesmo que
breve – acerca do processo de constituição da Educação Infantilcontribui para situar
sobre como foram sendo delineadas ao longo dos anos concepções de Educação
Infantil e das suas práticas pedagógicas. Tornar a Educação Infantil uma etapa da
educação básica, a obrigatoriedade da matrícula e a fragilidade de uma proposta de
educação Infantil, tudo isso influencia na construção de práticas pedagógicas e
curriculares sustentadas por uma visão escolarizante, inspiradas no modelo de Ensino
Fundamental.
Com isso, o desafio é tentar problematizar as práticas pedagógicas, buscando
elementos para que sua construção esteja mais conectada com as culturas infantis
para, quem sabe, nos desvencilharmos de práticas pedagógicas que partem dos
adultos e não das crianças, que desconsideram o que as crianças dizem e fazem
através de suas diferentes linguagens.
O CURRÍCULO COMO POSSIBILIDADE DE ACOLHER AS CULTURAS INFANTIS
A pesquisa da qual esse artigo emerge tem o intuito de compreender como as
culturas infantis são produzidas pelas crianças na Educação Infantile consideradas
pelos adultos, nesse caso, pelas professoras que convivem com elas. Diante disso,
cabe pensarmos de que maneira as professoras poderão considerar as culturas
infantis? Pensar em um currículo e por consequência práticas pedagógicas que
acolham as culturas infantis poder ser uma possibilidade.
Quando tratamos do currículo na Educação Infantil algumas perguntas nos
ocorrem: Como propor um currículo que atenda as especificidades da educação
infantil? Quais as possibilidades de aprendizagens podem ser desencadeadas através
do currículo? Como podemos pensá-lo de forma que a criança seja ouvida e
respeitada sem que seja considerada um receptáculo de propostas que não se
relaciona com sua condição infantil de sujeito produtor de cultura? Essas são

interrogações que nos cercam e nos levam a pensar que a Educação Infantil abarca
especificidades que devem ser consideradas acerca do currículo.
Barbosa e Richter (2010) pontuam que as problematizações acerca das
propostas curriculares ocorreram a partir de 1950, através da democratização da
escola pública e da sua obrigatoriedade para todas as crianças aliadas às
transformações da sociedade moderna que fizeram repensar o sistema educacional.
Conforme as autoras, na educação infantil, as políticas públicas em ascensão
desde a Constituição Federal de 1988 contribuem para nos desvencilharmos de
abordagens assistencialistas nessa etapa, no entanto, colocam como um problema a
questão de identidade da Educação Infantil no que diz respeito à influência da cultura
escolar. Na Constituição Federal de 1988, define-se a ação pedagógica com as
crianças de 0 a 6 anos de idade como Educação Infantil, diferindo do termo ensino da
etapa fundamental e médio. Essa particularidade não se resume em nomenclatura,
mas na ação educativa já que esta não se restringe a conhecimentos organizados e
sistematizados, mas a saberes e interações com e das crianças (BARBOSA e
RICHTER, 2015).
Na década de 90, as propostas curriculares variavam muito conforme os países.
A maioria das propostas tentava se afastar do modelo do ensino fundamental, estando
mais direcionadas às brincadeiras e às relações interpessoais do que nos
conhecimentos acadêmicos. No Brasil, nesse mesmo período, a inserção da
Educação Infantil como primeira etapa da educação básica coloca alguns
questionamentos: a partir desse novo lugar, a Educação Infantil assumiria também a
função de ensino? O que ensinar? A partir de qual área de estudo? (BARBOSA e
RICHTER, 2015).
Outras políticas emergem, como os Referenciais Curriculares Nacionais (RCNEI,
1998), que apresentavam um currículo dividido por áreas. Por outro lado, nesse
mesmo período, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 1999) apresentavam uma
proposta curricular bastante generalista. Passados alguns anos após essas
publicações, as pesquisas indicam que as propostas curriculares de muitos municípios
continuam inspiradas nos RCNEI (1998), orientados por uma concepção de escola
convencional mesmo depois da publicação das novas DCN (2009), que propõem um
currículo que articule os conhecimentos e as experiências das crianças com os

conhecimentos científicos, culturais, artísticos, tecnológicos e ambientais (BARBOSA
e RICHTER, 2015).
No ano de 2015, a partir das discussões da proposta de uma Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), o currículo na Educação Infantil começa a ser rediscutido
e repensado a partir dos Campos de Experiências. Conforme documento de
apresentação da BNCC (2015, p. 21):
Os Campos de Experiência colocam, no centro do projeto educativo, as
interações, as brincadeiras, de onde emergem as observações, os
questionamentos, as investigações e outras ações das crianças articuladas
com as proposições trazidas pelos/as professores/as.

Esse mesmo documento apresenta os campos de experiência a partir dos
seguintes campos: i) o Eu, o Outro e o Nós, ii) Corpo, Gestos e Movimentos, iii) Escuta,
Fala, Pensamento e Imaginação, iv) Traços, Sons, Cores e Imagens, v) Espaços,
tempos, Quantidades, Relações e Transformações.
Barbosa e Richer (2015) discutem acerca dos Campos de Experiência e os
consideram como possibilidades desencadeadoras de aprendizagens com as
crianças de 0 a 6 anos. Conforme as autoras, as proposições no Brasil acerca de uma
BNCC na Educação Infantil, construídas por um grupo de professores convidados pelo
Ministério da Educação, são inspiradas em propostas italianas como de Borghi e
Gerra (1999). Os campos de experiência, para esses autores, compreendem cinco
campos: i) o eu e o outro, ii) o corpo e o movimento, iii) imagens, sons e cores, iv) os
discursos e as palavras, v) o conhecimento de mundo. As aprendizagens, nessa
perspectiva, devem ter como referência as vivências e experiências das crianças com
o mundo e com os outros. Além disso, apresenta-se como uma proposta não linear e
estanque das áreas do conhecimento o que possibilita inter-relações entre elas.
Para os professores, essa proposta é desafiadora, pois a maioria dos cursos de
pedagogia não possibilita uma formação interdisciplinar. Cabe a eles realizar um
exercício cotidiano de escuta e olhar sensível, favorecendo e acolhendo experiências
e interações lúdicas, olhando com acuidade o que muitas vezes é banalizado no
cotidiano e que se apresentam como momentos de aprendizagens ou propulsores de
aprendizagens.
Van Manen (2004) destaca que o professor deve exercitar o tato pedagógico em
sua prática. Ao tecer uma discussão acerca desse conceito, o autor refere que o tato

pedagógico é a capacidade do professor enxergar, escutar e perceber as crianças.
Para isso, necessita exercitar a sensibilidade e aguçar todos os sentidos em suas
relações com as crianças a fim de enxergar as singularidades e particularidades de
cada uma e de cada situação para assim conduzir processos de aprendizagens que
estejam afinados com as crianças.
Stenhouse (1998) defende que o currículo deve estar baseado em processos e
que o professor precisa assumir uma postura colaborativa e investigativa. O currículo
não é algo dado de forma prescritiva, mas construído entre professores e alunos. Para
esse autor, o currículo apresenta-se como uma análise da prática, materializada no
encontro com os alunos, além de ser uma possibilidade de resolver problemas
concretos em diferentes situações.
Dessa forma, considera-se que propostas curriculares e práticas pedagógicas
que acolhem as culturas infantis e tenham como referência as crianças, a partir delas
mesmas e de suas experiências, podem favorecer um olhar acerca das crianças como
produtoras de cultura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse artigo problematizou como as culturas infantis podem ser acolhidas e
legitimadas no contexto institucional da educação infantil. Buscou-se evidenciar o
currículo e por consequência as práticas pedagógicas como possibilidades para
pensar práticas mais conectadas com as realidades infantis.
Alguns autores como Barbosa e Richter (2010, 2015) Manen (2004) e Stenhouse
(1998) auxiliaram nessa discussão propondo práticas que considerem e privilegiem
as experiências das crianças, que estejam atentas para o que elas dizem e que
estejam afinadas com as crianças. As crianças possuem conhecimentos, saberes,
concepções, posicionamentos e visões de mundo, brincam, imaginam, fantasiam,
narram e questionam e, através disso, produzem culturas que merecem ser acolhidas
pelas propostas curriculares e pelas práticas pedagógicas.
Nesse sentido, o as práticas pedagógicas com as crianças não podem ser a
execução de um plano pré-determinado, mas uma construção entre professores e
crianças a partir das interações das mesmas, de suas interrogações, de suas visões
de mundo, da curiosidade que delas emerge e dos fazeres e construções infantis que

muitas vezes se diluem no cotidiano das instituições. São as crianças, através de suas
brincadeiras e suas formas de se colocar e atribuir sentido ao mundo, que nos
apontam conhecimentos, temas a ser pesquisados e estudados e possibilidades de
aprendizagens.
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RESUMO
Ao refletirmos sobre o contexto do ensino em nosso país, é evidente que os jovens reclamam uma
escola que faça sentido para suas vidas, que contribua para a compreensão da realidade, forneça
subsídios para melhorar a qualidade de vida, reivindicam que os conteúdos curriculares tenham
vínculos com o seu cotidiano. Esta escrita tem por objetivo principal enfatizar o Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio associando a formação cidadã à pesquisa como princípio pedagógico,
centralizando suas análises na problemática da historicidade das políticas curriculares fundamentadas
na formação humana integral. A pesquisa em questão encontra-se em seu viés teórico em andamento
representado por recortes de pesquisa bibliográfica documental. A partir dos anos 1930, a difusão das
ideias escolanovistas e a assinatura do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, as mudanças
decorridas vêm ao encontro das ideias difundidas e ampliadas nos cadernos do Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio lançados em 2013. Em se tratando desses instrumentos, as ideias
convergem para a formação humana integral voltada para a cidadania, valorizando métodos ativos de
ensino e aprendizagem, levando em conta o interesse do aluno entre outros temas. Este trabalho retrata
a ênfase no viés da pesquisa como princípio pedagógico, configurando-se num excerto de dissertações
de mestrado cujos temas giram em torno do ensino e da aprendizagem no Ensino Médio Politécnico.
Palavras-chave: Políticas curriculares. Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Ensino
pela pesquisa. Pesquisa como princípio pedagógico. Escola Nova.

INTRODUÇÃO
A escola atual vem se constituindo num cenário de reestruturação: adequa-se
para conviver com outras modalidades de educação e integra-se de forma articulada
a outros espaços de aprendizagem, a fim de formar cidadãos melhor preparados e
qualificados para a nova configuração da sociedade (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI,
2012, p.63). No entanto, apesar da indispensabilidade das modificações no âmbito
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escolar ser urgente no painel atual da educação brasileira, essa necessidade já foi
detectada e difundida no sistema educacional na década de 1930, a partir da difusão
do movimento das Escolas Novas.
As mudanças desejadas àquela época são muito semelhantes às que
almejamos hoje, pois segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p.63), o ensino
escolar continua a contribuir para a formação de sujeitos capazes de aprender e
pensar permanentemente em um contexto de adventos tecnológicos e modificações
na produção e organização do trabalho; continua a prover qualificação profissional e
tecnológica ao mesmo tempo em que desenvolve atitudes e disposições para a vida
na sociedade da tecnologia; continua a desenvolver conhecimentos, habilidades,
capacidades e qualidades para a prática da cidadania ética, crítica, consciente e de
forma autônoma e solidária. Ainda segundo os autores, nessa via, a partir da década
de 30 alicerçaram-se caminhos para uma educação emancipatória solidificada em
uma prática ativa e comunicativa, cujos princípios alicerçavam-se no auxílio ao
desenvolvimento de competências que possibilitariam o diálogo e o consenso
fundamentados na razão crítica (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p.136).
Esses caminhos, cujos primórdios se deram com a difusão das ideias
escolanovistas e da assinatura do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, vem
ao encontro das ideias difundidas e ampliadas nos cadernos do Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio (2013). Em se tratando desses instrumentos, os
pensamentos em comum convergem para a formação humana integral voltada para a
cidadania, vendo na escola sua função social e nos alunos os agentes da própria
aprendizagem, valorizando métodos ativos de ensino e aprendizagem. Por
conseguinte, o movimento das Escolas Novas iniciou um panorama que visava
transformações no sistema educacional do Brasil cujos princípios impulsionaram a
ampliação de políticas curriculares que contribuíram com realizações percebidas na
atualidade.
Este trabalho se configura num excerto de duas dissertações de mestrado
produtos de projetos de pesquisa que abrangem o ensino de História na ótica das
políticas curriculares ao longo da história do Brasil e ao ensino de Ciências e Biologia
por investigação. Ambos os projetos de pesquisa relacionam-se por estarem situados
no âmbito dos processos de ensino e aprendizagem das juventudes no Ensino Médio

Politécnico, a partir das políticas curriculares que o norteiam. Consequentemente, a
escrita tem por objetivo principal enfatizar o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio associando a formação cidadã à pesquisa como princípio pedagógico,
centralizando suas análises na problemática da historicidade das políticas curriculares
fundamentadas na formação humana integral. Assim, destacamos que a pesquisa em
questão encontra-se em seu viés teórico em andamento representado por recortes de
pesquisa bibliográfica documental.
A PERSPECTIVA ESCOLANOVISTA COMO PRECURSORA DOS IDEAIS
PRESENTES NAS POLÍTICAS CURRICULARES ATUAIS
No período que abrangeu a Primeira (1914-1918) e a Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) surgiu a tendência do pensamento neoliberalista. Nesse período, o
filósofo norte-americano John Dewey assumia a visão de um novo liberalismo ou
liberalismo com função social, configurando-se como uma reação ao liberalismo
conservador e ao positivismo:
Os defensores do liberalismo social acreditavam que, por meio da
universalização do ensino, seria possível estabelecer as condições de
instituição da sociedade democrática, moderna, científica, industrial e
plenamente desenvolvida. A ampliação quantitativa do acesso à educação
garantiria a igualdade de oportunidades, o máximo de desenvolvimento
individual e a adaptação social de cada um conforme sua inteligência e
capacidade. Desse modo, havendo uma base social que tornasse a
sociedade mais homogênea e democratizasse igualmente todas as
oportunidades, a seleção dos indivíduos e seu julgamento social ocorreriam
naturalmente (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p.103).

Em 1932, foi assinado e publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova:
ao povo e ao governo, cujo principal propósito consistia em promover uma reforma
educacional no Brasil (CARVALHO, 2011). Tendo sido escrito por Fernando de
Azevedo, o documento foi assinado por 26 personalidades influentes na época,
formando um grupo heterogêneo composto de políticos, educadores, cientistas,
artistas, entre outras áreas de atuação, sendo 23 homens e 3 mulheres, destacandose além de Fernando de Azevedo: Anísio Teixeira, Sampaio Dória, Afrânio Peixoto,
Lourenço Filho, Paschoal Leme, Cecília Meirelles entre outros intelectuais (BRASIL,
2013a). Tais pensadores estavam preocupados com o cenário econômico, político e
social pelo qual passava o Brasil, pois acreditavam que a educação não conseguiria
acompanhar tais mudanças. Segundo Carvalho (2011), os intelectuais escreveram no

Manifesto reivindicações que abrangiam aspectos políticos-educacionais, aspectos
políticos-ideológicos e aspectos pedagógicos, além de defender as diretrizes
essenciais para um plano nacional de educação (Plano de Reconstrução
Educacional). Assim, esse documento se tornou a culminância do movimento
renovador do sistema educacional brasileiro e tinha por princípio norteador um
conjunto de concepções que sugeriam medidas a serem tomadas em relação às
funções da educação.
Inserido no espírito do movimento da Escola Nova, Francisco Campos atuou no
Brasil como primeiro ministro da Educação e Saúde no governo de Getúlio Vargas, no
período entre guerras, em 1931. Mesmo tendo defendido ideais autoritários e
antiliberais, reclamava os objetivos escolanovistas e por isso contribuiu para a reforma
do ensino médio, pois considerava que este era o segmento da escola mais
importante, sinalizando o início de uma preocupação quanto à formação propedêutica
com o ingresso no ensino superior como finalidade exclusiva (BRASIL, 2013a).
Citando Pinto, Leal e Pimentel (2000), nesse contexto de ideais políticos e
filosóficos, as posições ideológicas dos manifestantes dividiam-se entre dois tipos de
liberalismo: o liberalismo elitista, representado por Fernando de Azevedo, que
enfatizava a articulação entre todos os graus e tipos de ensino. Seu defensor seguia
uma concepção unificada de educação, a qual deveria ser reformada para vir a ser
oferecida de forma democrática, defendendo a escola pública, laica e obrigatória
constituindo-se como um dever do Estado. Tais pensamentos vinham ao encontro
das ideias de John Dewey que via na educação uma reconstrução da experiência
social, enriquecidas por pensamentos marxistas (BRASIL, 2013a). O sociólogo
defendeu a reconstrução educacional dando prioridade aos aspectos biológicos,
psicológicos, administrativos e didáticos do processo educacional, preocupando-se
com a construção da cidadania por meio de uma formação que envolvia políticas
públicas na esfera educacional entre os anos 1920 e 1960. Ele priorizava o ensino
universitário capaz de formar massas que viriam a instruir tecnicamente a sociedade
brasileira, focando na proposta de ensino universal e gratuito. Já o liberalismo
igualitarista tinha por liderança Anísio Teixeira, o qual condenava a segregação social
feita pela escola sugerindo a criação de uma escola única para todos. Em

concordância com a filosofia deweyana, o educador via na experiência do aluno uma
base para o aprendizado.
Um aspecto amplamente defendido pelos escolanovistas signatários do
Manifesto consistia na configuração de um espírito nitidamente científico. Essa visão
valorizava o método científico como a melhor forma de se conduzir o processo
pedagógico, perspectiva corroborada pelos princípios apoiados por Dewey,
apontando para um caminho do ensino e da aprendizagem a partir do método
científico (CARVALHO, 2011). Conforme Chakur, Silva e Massabni (2004), a partir
dessa configuração, as Escolas Novas se apoiavam nos métodos ativos, nos quais os
alunos eram os sujeitos principais na construção das aprendizagens e os
conhecimentos não deveriam ser fornecidos de forma pronta. Essa perspectiva é
condizente ao que Piaget priorizava em educação a partir das ideias que
fundamentam o construtivismo.
Embora os idealizadores do movimento escolanovistas estivessem bem
intencionados e suas ideias terem influenciado diretamente nas configurações do
sistema educacional brasileiro principalmente no século XX, seus objetivos não foram
buscados de maneira concisa devido a convergência de ideias entre os próprios
manifestantes. Na prática, o que ocorreu foi semelhante ao que se procedeu com as
ideias advindas do construtivismo, que também sinalizava a importância dos métodos
ativos no ensino: muitos professores terminaram por concluir que o aluno poderia
aprender por si próprio sem precisar da sua contribuição. É fundamental compreender,
para que o ensino por métodos ativos seja desenvolvido, que a educação pensada
por Dewey requer recursos pedagógicos imprescindíveis para o desenvolvimento das
aulas, o que não era possível para a realidade das escolas brasileiras naquela época
(CARVALHO, 2011).
Mesmo tendo ocorrido divergências nas ideias inicialmente propostas, faz-se
importante destacar os avanços e contribuições que o Movimento da Escola Nova
trouxe para o sistema educacional brasileiro. A partir dessas ideias de caráter
reformista configurou-se o pensamento a respeito de um novo tipo de educação, que
considerava importante para o processo educacional levar em conta o interesse do
aluno, a formação para a vida democrática, entre outros temas (CARVALHO, 2011;
PINTO, LEAL, PIMENTEL, 2000).

Ao percebermos o cerne ideológico em relação aos processos de ensino e
aprendizagem presente no movimento escolanovista, podemos relacionar os desejos
de mudanças advindos dessas ideias ao contexto que temos vivenciado. Ao longo das
décadas, a atuação de Anísio Teixeira no Brasil, sob influência direta de John Dewey,
possibilitou a visão de que a educação é um processo contínuo e, por isso, as escolas
tem função social e a democracia e fator determinante para tal. Conforme Cavaliere
(2010), Anísio Teixeira contribuiu amplamente para o desenvolvimento de projetos de
educação integral, por exemplo a Escola Parque em Salvador nos anos 1950; os
Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) criados inicialmente no Rio de
janeiro nos anos 1980; o programa recente Mais Educação, lançado em 2007. Tais
criações foram pautadas nos ideais da formação cidadã alicerçada em princípios
democráticos, focalizando os processos de construção de conhecimentos para a vida.
PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO: UMA
POLÍTICA CURRICULAR QUE VALORIZA OS MÉTODOS ATIVOS
No período pós Segunda Guerra Mundial houve uma expansão no ensino médio
evidenciando-se nos anos 1950 a 1970, fato decorrido do crescimento demográfico e
da pressão popular que requeria a ampliação do ensino elementar (referente ao
ensino primário ou ensino fundamental) (BRASIL, 2013a). No contexto da ditadura
militar no Brasil (1964-1985), emergiu a Lei n° 5.692/71 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDBEN) veio na tentativa de tornar obrigatória a
profissionalização no ensino médio, de forma a suprir a carência de profissionais com
formação média ao mesmo tempo em que possibilitava aos alunos egressos da
educação básica uma formação profissional que possibilitava o ingresso no mercado
de trabalho, desviando-os do ensino superior (BRASIL, 2013a). Mesmo com todo o
aporte das teorias educacionais com origens no pensamento do norte-americano John
Dewey, a interpretação da educação no contexto brasileiro da ditadura seguiu rumos
com pretensões de atender as demandas do capitalismo, contraditoriamente em
oposição aos ideais democráticos que os escolanovistas defendiam como reforma
educacional. Segundo Cunha (1977): “as contradições apresentadas pela reforma do
ensino médio, impondo a profissionalização compulsória, suscitaram a elaboração de

análises

que

denunciavam

o

“equívoco”

tecnocrático

de

uma

“escola

profissionalizante” capaz de “qualificar” para o mercado de trabalho”.
O empobrecimento dos currículos escolares com a retirada e o esvaziamento
dos conteúdos de formação geral, imprescindíveis para a compreensão
crítica da realidade social, e o fracasso na realização da pretendida formação
técnica implicaram a descaracterização e a maior desqualificação do ensino
médio, vindo somente a reforçar a dicotomia entre a educação para a “elite”
e a educação para o trabalhador (BRASIL, 2013a).

Somente com o fim da ditadura no Brasil e a transformação social representada
pela criação da nova Constituição de 1988, ocorreu a construção da nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, cujas determinações definiam que
o Ensino Médio teria função formativa, constituindo-se em uma etapa de conclusão
da Educação Básica (BRASIL, 2013a). No sentido da visão do aluno como educando,
considerando suas vontades, desejos e realidade tendo no professor como um
orientador nos processos de ensino e aprendizagem, surgiram as mudanças
educacionais propostas nos anos 1980. Tais transformações consideravam que o
aluno é parte da escola, é sujeito da própria aprendizagem, sendo a escola o espaço
próprio para a formação voltada para e na cidadania, valorizando a vida humana em
todas as dimensões (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p.132). Essa perspectiva
concorda com a visão de Dewey de que a escola é vida, é espaço para a socialização
e para vivência e faz parte da constituição do ser humano como ser social, pois nisso
reside a valorização dos ideais da Escola Nova na construção do cenário atual da
educação brasileira. No mesmo sentido, nas palavras dos autores Libâneo, Oliveira e
Toschi (2012, p.133):
A educação deve ser entendida como fator de realização da cidadania, com
padrões de qualidade da oferta e do produto, na luta contra a superação das
desigualdades sociais e da exclusão social. Nesse sentido, a articulação da
escola com o mundo do trabalho torna-se a possibilidade de realização da
cidadania, pela incorporação de conhecimentos, de habilidades técnicas, de
novas formas de solidariedade social, de vinculação entre trabalho
pedagógico e lutas sociais pela democratização do Estado.

Nessa perspectiva, vale trazer para discussão o sentido de humanismo em
Dewey e Antonio Gramsci, segundo as análises de Baptista e Palhano (2011). Ambos
defendem capacidade humana de mudar o seu ambiente, e compartilham, com
limitações conforme particularidades dos ideais de cada um, a crença que a educação
é provedora de instrumentos para essa mudança. Em Dewey, o humanismo

representa a construção de sujeitos democráticos baseado no pragmatismo na escola
(conhecimentos verdadeiros baseados na ação-experiência, utilizando-os para a vida
prática e atividades laborais). Para Gramsci, o humanismo se configura na
compreensão da educação como espaço de construção de sujeitos críticos através
da ação – práxis – nos aparelhos de hegemonia, entre eles, a escola (BAPTISTA,
PALHANO, 2011; BRASIL, 2013a).
Ao considerar a construção histórica da educação brasileira ate esse período,
percebemos que a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 foi produto de reflexões críticas
e das iniciativas dos movimentos sociais populares e de educadores democráticos
organizados nos Fóruns em Defesa da Escola Pública que participaram do processo
Constituinte e da construção da nova LDB (BRASIL, 2013a). A elaboração do
documento retratou um projeto coletivo destinado a redefinir os objetivos e as
atribuições do ensino médio visando uma formação em que os aspectos científicos,
tecnológicos, humanísticos e culturais fossem incorporados e integrados. Para que
isso se concretizasse, era de suma importância compreender que a aprendizagem é
um processo singular e social que ocorre de diferentes formas.
Nesse contexto, ao almejar a formação humana integral a nova LDB sugere a
superação da dualidade presente na organização do ensino médio ao promover
convergências entre “cultura e trabalho”, propiciando aos alunos uma educação
integrada capaz de oportunizar a compreensão da vida social, “da evolução técnicocientífica, da história e da dinâmica do trabalho” (CURY, 1991). Para tanto, é
necessário que o currículo contemple conhecimentos científicos que deem aporte para
a compreensão do trabalho como princípio educativo, levando ao entendimento do
significado econômico, social, histórico, político e cultural das ciências, das letras e
das artes (BRASIL, 2013a).
A configuração do currículo do ensino médio vem se caracterizando pela
fragmentação do conhecimento em disciplinas estanques, apresentando como
limitação importante a sua estruturação apoiada em um conjunto de saberes que não
explicam o mundo para os jovens, pois se encontram dissociados da realidade por
eles vivida, experimentada (BRASIL, 2013c). O aprender por meio da repetição e da
transmissão, sem que haja oportunidades para que ocorram a contextualização e a

(res)significação do conhecimento escolar, deve ser refletido para que não esmague
uma formação humana integral pautada na aprendizagem significativa.
Nesse sentido, ao refletirmos sobre o contexto do ensino em nosso país, é
evidente que os jovens reclamam uma escola que faça sentido para suas vidas, que
contribua para a compreensão da realidade, forneça subsídios para melhorar a
qualidade de vida, reivindicam que os conteúdos curriculares tenham vínculos com o
seu cotidiano. Nisso reside a importância de compreendermos que a escola é espaço
de aprendizagens, no entanto não é o único lugar onde esse processo ocorre; também
se faz importante entender como as juventudes aprendem e quais são os
conhecimentos que demandam da escola, o que presume algumas das condições
para uma aprendizagem significativa voltada para e na cidadania seguindo ideais
democráticos (SALVADOR, 1994; CHARLOT, 2000; BRASIL, 2013b).
PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS DA PESQUISA COMO NORTEADORES DA
APRENDIZAGEM POR MÉTODOS ATIVOS
Duarte (2001), em suas críticas às apropriações neoliberais e pós-modernas da
teoria vigotskiana, debate que a expressão métodos ativos é utilizada para se referir
às ideias pedagógicas originadas no movimento escolanovista, o chamado aprender
a aprender é também um aprender fazendo na pedagogia de John Dewey. Sobre isso,
Perrenoud explicita que:
Para desenvolver competências é preciso, antes de tudo, trabalhar por
problemas e projetos, propor tarefas complexas e desafios que incitem os
alunos a mobilizar seus conhecimentos e, em certa medida, completá-los.
Isso pressupõe uma pedagogia ativa, cooperativa, aberta para a cidade ou
para o bairro, seja na zona urbana ou rural. Os professores devem parar de
pensar que dar aulas é o cerne da profissão. Ensinar, hoje, deveria consistir
em conceber, encaixar e regular situações de aprendizagem seguindo os
princípios pedagógicos ativos e construtivistas (PERRENOUD, 2000 apud
DUARTE, 2001).

Young (2007), ao criticar “pedagogias do aprender a aprender” afirma que essas
tendem a retirar o foco do conhecimento científico em detrimento dos saberes do
cotidiano. O autor se posiciona defendendo que o conhecimento escolar necessita
ultrapassar a dimensão estritamente local, instrumental ou particularizada e oferecer
as bases para que o aluno compreenda as relações entre o todo e o particular,
também nos conduzindo ao pensamento de Edgar Morin. A esta perspectiva, Young

atribui o sentido de “conhecimento poderoso”: o currículo deve considerar o
conhecimento local e cotidiano (senso comum) que os alunos trazem para a escola,
mas esse conhecimento não pode se constituir numa base para o currículo. A
estrutura desse conhecimento é planejada para relacionar-se com o particular e não
pode fornecer a base para quaisquer princípios generalizáveis (YOUNG, 2007, p. 13).
Os documentos do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio concordam
com essa argumentação e traz em seus cadernos indagações a respeito dos
movimentos que são necessários para valorizarmos as potencialidades do currículo
organizado a partir da centralidade do conhecimento (BRASIL, 2013c).
Na via da crítica à pedagogia da memorização, a política curricular do Pacto
afirma a necessidade de uma educação contextualizada que proporcione aos
educandos a leitura e interpretação crítica da realidade, numa perspectiva freireana.
Tal linha de pensamento abarca o acesso ao conhecimento bem como o domínio dos
métodos de produção desse conhecimento o que indica mais uma possibilidade
proposta pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL,
2013c, p.30):
A pesquisa como princípio pedagógico é capaz de levar o estudante em
direção a uma atitude de curiosidade e de crítica, por meio da qual ele é
instigado a buscar de respostas e a não se contentar com pacotes prontos. É
capaz de atribuir sentido e significado ao conhecimento escolar, produzir uma
relação mais dinâmica com esse conhecimento, resgatar sua dimensão
explicativa e potencializadora.

Ao debater o desafio de despertar no aluno o interesse, o prazer pela
aprendizagem, o gosto pela investigação, pelo novo, de cultivar o deleite em se ter
acesso ao conhecimento, é preciso refletir sobre os critérios balizadores do
planejamento da ação educativa, promovendo o exercício do raciocínio lógico e da
autonomia de pensamento (BRASIL, 2013c). Para tanto, é possível pensar uma
organização curricular organizada em componentes curriculares inseridos em áreas
do conhecimento, configurada em um recorte do todo para aprofundar conceitos
específicos, articulada a atividades integradoras que visam compreender a relação
parte-totalidade possibilitada por meio de atividades interdisciplinares (BRASIL,
2013c).
Ao considerar o desafio da formação humana integral e da pesquisa como
princípio pedagógico atuando de forma a subsidiar esse ensino, vemos na

contextualização uma orientação pertinente e útil à formação integrada, capaz de
situar o conhecimento científico em práticas sociais vivenciadas. Assim, ao
contextualizar, os educandos praticam uma análise da realidade social com base no
conhecimento sistematizado (BRASIL, 2013d) (ou conhecimento escolar ou
conhecimento poderoso, como debate Young). “Trata-se de um processo, então, que
provoca a investigação coletiva, um interrogar permanente sobre a cotidianidade
contraditória e, muitas vezes perversa, frente ao próprio papel que deve cumprir a
escola” (BRASIL, 2013d).
Nesse sentido, o que faz da aprendizagem algo criativo é a pesquisa, porque
a submete ao teste, à dúvida, ao desafio, desfazendo tendência meramente
reprodutiva. Aprender, além de necessário sobretudo como expediente de
acumulação de informação, tem seu lado digno de atitude construtiva e
produtiva, sempre que expressar descoberta e criação de conhecimento, pelo
menos a digestão pessoal do que se transmite. Ensinar e aprender se
dignificam na pesquisa, que reduz e/ou elimina a marca imitativa (DEMO,
2011, p.44).

Assim, o ensino-aprendizagem contextualizado é uma forma importante para
estimular a curiosidade ao mesmo tempo em que fortalece a confiança nos
estudantes, entretanto, esse significado só tem valor se a contextualização for capaz
de fazer com que os alunos desenvolvam “consciência sobre seus modelos de
explicação e compreensão da realidade, reconhecendo-os como distorcidos ou
limitados a determinados contextos; enfrente o questionamento, coloque-os em xeque
num processo de desconstrução de conceitos e reconstrução/apropriação de outros”
(BRASIL, 2013d). Nesses termos, a proposta da pesquisa como princípio pedagógico
vem enriquecer o ensino e a aprendizagem escolar no sentido de carregar a prática
pedagógica de significados (BRASIL, 2013d), pois a pesquisa instiga a curiosidade
em direção ao mundo que nos cerca, gera inquietude, aberturas para o
questionamento a respeito das visões de mundo, na busca de informações e
construção de saberes.
Mas o princípio pedagógico da pesquisa está em compreender a ciência não
somente na dimensão metodológica, mas também, e fundamentalmente, na
perspectiva filosófica. Isto porque é preciso apreender e discutir as diversas
concepções de ciência para que o educando possa se situar nesse mundo e
compreender o sentido que historicamente vem tomando a produção
científica em nosso país (BRASIL, 2013d, p.36).

Demo (2011, p.37) debate que a pesquisa poderia ser definida como um “diálogo
inteligente com a realidade, tomando-o como processo e atitude, e como integrante
do cotidiano”, pois o ato de pesquisa se constitui em dialogar “no sentido específico
de produzir conhecimento do outro para si, e de si para o outro” (DEMO, 2011, p.39),
passando a ser também um método de comunicação.
O autor ainda discute que a valorização da pesquisa como diálogo traduz a
esperança social de que ela sirva de instrumento para incitar o surgimento de
alternativas sociais mais aceitáveis, pois:
a) pesquisa como princípio científico e educativo faz parte integrante de todo
processo emancipatório, no qual se constrói o sujeito histórico
autossuficiente, crítico e autocrítico, participante, capaz de reagir contra a
situação de objeto e de não cultivar os outros como objeto; b) pesquisa como
diálogo é processo cotidiano, integrante do ritmo da vida, produto e motivo de
interesses sociais em confronto, base da aprendizagem que não se restrinja
a mera reprodução; na acepção mais simples, pode significar conhecer,
saber, informar-se para sobreviver, para enfrentar a vida de modo consciente
(DEMO, 2011, p.42-43).

Assim, a pesquisa como princípio pedagógico encontra nas políticas curriculares
atuais grande significado no que se refere ao aprender de forma autônoma, crítica,
reflexiva, vendo no aluno o agente aprendente e transformador da própria realidade.
Ensinar pela transmissão e pela repetição não tem dado conta de fornecer explicações
para os fatos cotidianos, o que tem refletido no desinteresse dos jovens pela escola.
Nesse sentido, a via da pesquisa se faz necessária e urgente para enriquecer as
práticas educativas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Ensino Médio Politécnico trouxe inovações no sentido da coletividade na
construção do currículo escolar, englobando a pesquisa, a investigação, a
interdisciplinaridade e a integração dos diferentes saberes para a formação humana
integral voltada para e na cidadania. Nesse sentido, o Pacto Nacional Pelo
Fortalecimento do Ensino Médio foi construído levando em conta a historicidade das
necessidades das escolas públicas brasileiras, levando em conta o interesse do aluno
e a formação continuada dos professores para compreender essa realidade. Embora
essa política curricular se constitua num documento divulgado e estudado nas escolas
da rede pública, reflete um grande desafio da formação docente no país: a

necessidade de reforma curricular dos cursos de licenciatura e a oferta de programas
de educação continuada de qualidade.
Este trabalho encontra-se carregado de motivos para que a pesquisa seja
integrada às práticas pedagógicas dos professores nas salas de aula das escolas do
Brasil. O processo histórico e político da construção do currículo da educação básica,
bem como a formação de professores, traduzem as preocupações das políticas
curriculares atuais em relação aos processos de ensino e aprendizagem que façam
sentido na vida do aluno, oferecendo-lhe ferramentas (o conhecimento) para que ele
interprete os fatos do cotidiano, mantenha a criticidade diante dos acontecimentos e
utilize dos princípios da pesquisa e da reflexão para transformar a realidade.
Ao promovermos uma reflexão sobre as transformações sociais, políticas e
econômicas que ocorreram no Brasil desde meados dos anos 1930, desejamos
dialogar com as possibilidades que as políticas curriculares trazem para o fazer
pedagógico. Nesse sentido, é importante considerar as mudanças possíveis
promovidas pela Escola Nova, vindo a contribuir com a educação básica,
especialmente na consolidação da escola pública como espaço de construção de
aprendizagens e contextualização dos saberes. O movimento escolanovista trouxe luz
à reformulação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional refletindo nas
políticas curriculares atuais de valorização das juventudes para a transformação
social. Nessa via, sinalizamos as possibilidades advindas da criação da Base Nacional
Comum Curricular, considerando os conhecimentos necessários a se desenvolver na
educação básica, visando à formação humana integral de cidadãos capazes de atuar
no mundo.
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OS PROCESSOS PEDAGÓGICOS QUE ENVOLVEM A GESTÃO, A DOCÊNCIA E
A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvimento através da observação do cotidiano educativo realizado em
uma instituição de educação infantil. Para conhecer o entendimento conceitual sobre a gestão e as
práticas pedagógicas, a metodologia utilizada foi entrevistas com os docentes e gestores da escola. A
atividade foi solicitada na disciplina de Seminário Integrador IV: Saberes e Fazeres na Educação Infantil
do Curso de Pedagogia a distância da UFSM. As questões foram previamente elaboradas pela equipe,
professora e tutoras da disciplina. A Observação foi realizada por duas acadêmicas em uma Escola de
Educação Infantil da rede privada localizada na região central, no município de Santa Maria, é uma
escola de médio porte e atende aproximadamente sessenta crianças de 0 a 5 anos, nos turnos manhã
e tarde e ainda turno integral, as observações foram realizadas em um período de três dias
consecutivos. O objetivo da atividade foi conhecer os processos pedagógicos que envolvem a gestão,
a docência, a organização e a aprendizagem na primeira etapa da educação básica que é a educação
infantil. O embasamento teórico para a realização deste estudo foi principalmente os documentos legais
como: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e
Parecer CNE/CEB Nº20/2009. Desta prática ficou a certeza de que é necessário um olhar cauteloso na
Educação Infantil em que o estudo, o aprofundamento na formação profissional, a reflexão sobre
currículo, a própria prática e sobre a avaliação das experiências proporcionadas às crianças nem
sempre acontecem, mas são necessárias tanto quanto nas demais etapas da educação.
Palavras-chave: Gestão educacional. Práticas pedagógicas. Educação infantil.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi desenvolvimento através da observação do cotidiano
educativo realizado em uma instituição de educação infantil. Para conhecer o
entendimento conceitual sobre a gestão, organização e as práticas pedagógicas
realizaram-se entrevistas com os docentes e gestores da escola. A atividade foi
solicitada na disciplina de Seminário Integrador IV: Saberes e Fazeres na Educação
Infantil do Curso de Pedagogia a distância da UFSM. A Observação foi realizada em
uma Escola de Educação Infantil da rede privada no município de Santa Maria. O
objetivo da atividade foi conhecer os processos pedagógicos que envolvem a gestão,
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a docência e a aprendizagem nesta etapa fundamental que é a educação infantil.
Entende-se de suma importância conhecer como tem ocorrido a primeira etapa da
educação básica que é composta por três etapas, a saber: Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio. Conforme podemos encontrar na LDB 9394/96 bem
como na Constituição Federal de 1988.
Educação infantil – atende crianças até 5 anos em creches (0 a 3 anos) e préescolas (4 a 5 anos). Seu objetivo é promover o desenvolvimento integral,
“em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando
a ação da família e da comunidade” (art. 29 da LDB). A educação infantil é
duplamente protegida pela Constituição Federal de 1988: tanto é direito das
crianças como é direito dos (as) trabalhadores (as) urbanos(as) e rurais em
relação a seus filhos e dependentes. Ou seja, a educação infantil é um
exemplo vivo da indivisibilidade e interdependência que caracterizam os
direitos humanos, pois reúne em um mesmo conceitos vários direitos: ao
desenvolvimento, à educação, ao cuidado, à saúde e ao trabalho. (CF, art.
7°, XXV, e art. 208, IV). Seu reconhecimento na Constituição de 1988 é
expressão do dever de toda a sociedade, representada pelo Estado, com o
cuidado das crianças pequenas, e sua implementação representa o
enfrentamento das desigualdades de gênero, entre homens e mulheres, pais
e mães.

Neste entendimento tem-se que a educação infantil, além de ampliar o espectro
cultural das crianças e promover a sociabilidade articula-se com as demais etapas da
educação básica. A educação básica possui a finalidade de desenvolver o educando
de forma global, assegurar a formação comum e indispensável para o exercício da
cidadania, proporcionar meios para progredir nos estudos posteriores de forma a
verticalizar a educação incluindo todos para que cada vez mais se possa assegurar o
respeito à diversidade.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para esta seção do trabalho escolheu-se mesclar as falas dos professores e
gestores entrevistados, na escola de educação infantil, com o que a legislação propõe
e com o que estudiosos já apontaram sobre a primeira etapa da educação básica.
Assim ao perguntarmos sobre como se dá o atendimento educacional desta escola, a
gestora respondeu que “Nós disponibilizamos serviços educacionais em turno parcial
e integral, sendo, parcial de seis horas e integral de oito horas ou mais, assistidos
sempre pela coordenadora e pelas professoras responsáveis por cada turma”. Esta
prática vem atender a LDB no que tange

[...] a obrigatoriedade dos pais de matricularem os filhos na escola quando
completarem 4 anos e não mais a partir dos 6 anos de idade. Também foi
definido que estados e municípios têm até 2016 para oferecer vagas na rede
pública de ensino para crianças desta faixa etária. Além da obrigatoriedade
da matrícula de crianças nas escolas a partir dos 4 anos, a emenda
constitucional também definiu uma carga horária mínima anual na educação
infantil (de 800 horas) e controle de frequência dos alunos de pré-escolas em
60%, garantindo assim o status da etapa e garantindo a seriedade que se
deve adotar ao elaborar os programas, projetos pedagógicos bem como
planejamentos gerais para implementar.

Na questão referente aos documentos oficiais e legais que regem a escola de
Educação Infantil, neste espaço educacional, não seria diferente do que a expectativa,
pois a gestora respondeu que: “Nossos documentos oficiais são baseados na
LDB9394/96, na Constituição Federal 1988, nos Parâmetros Curriculares Nacionais
para Educação Infantil e na teoria de Piaget baseada nas fases de desenvolvimento
infantil e com o foco na aprendizagem através do lúdico”. Constatamos que a escola
baseia-se nos documentos legais para a construção do PPP contemplando sua
construção conforme o artigo nº 12 da LDB 9394/96 que diz:
- Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do
seu sistema de ensino, terão a incidência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica.
(...)VII – informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento
dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica (Brasil,
LDB 9394/96)

Questionou-se sobre o financiamento da Educação Infantil ou Centro de
Educação Infantil? Então a gestora explicou que: “Somos uma escola privada que
dependemos dos pagamentos das mensalidades dos alunos matriculados para se
manter em funcionamento e em atividade”. Neste item existe uma tensão ao
entendermos que existe o compromisso governamental de prever e garantir a todas
as crianças a oferta de vagas na rede pública de ensino. Não há nenhum programa
governamental de auxílio às redes privadas de ensino para a educação infantil como
há para o Ensino Superior. Contudo, os pais trabalhadores recebem em seus
contracheques uma pequena verba de auxílio, na esfera federal chama-se auxílio
creche, não é o suficiente para subsidiar o custeio total desta etapa da educação
básica, mas serve de incentivo para que as famílias possam desenvolver suas
atividades profissionais e garantir às crianças espaço de desenvolvimento intelectual
em um espaço coletivo. Quando perguntado à gestora sobre quais os serviços

profissionais são colocados a disposição da educação e cuidado das crianças de 0 a
5 anos? A resposta obtida foi que “nesta escola são disponibilizados serviços de
nutricionista, pediatra, pedagogos e psicopedagoga”.
Ao questionarmos sobre o Projeto Político Pedagógico? Como foi construído?
Quem participou da elaboração? Qual foi a participação das famílias? Que dinâmica
foi utilizada na sistematização de tal documento? Que função ele tem no dia-a-dia do
funcionamento da instituição e da orientação pedagógica na educação das crianças
da Educação Infantil? Quais outros documentos norteiam a prática pedagógica da
escola? Prontamente a gestora respondeu que: “Temos sim, nosso Projeto Político
Pedagógico, este foi construído há muitos anos através de inúmeras reuniões e
encontros anuais. Para a elaboração participaram os gestores, os professores e
alguns pais que aceitaram se envolver. A participação das famílias foi um pouco
restrita, a maioria dos familiares não mostrou muito interesse em relação ao
documento. Para a sistematização de tal documento, primeiramente enviamos
formulários e questionários para os pais dos alunos para conhecermos suas ideias,
anseios, dúvidas e sugestões, após, realizamos várias reuniões e encontros e após
escrevemos os documentos. Entendemos que para nossa prática pedagógica
cotidiana nosso PPP serve de base para a nossa reflexão como educadores, ao
pensarmos quais nossos objetivos a serem alcançados para uma aprendizagem
eficaz. Temos mais dois documentos: Regras de Convivências e nosso Regimento
Escolar”.
Assim percebemos que a escola construiu seu PPP de forma coletiva, porém
pouco participativa e importante na visão dos pais, a Gestora afirma que “alterações
a cada ano ou de acordo com a necessidade dos alunos e da escola”. O PPP, Projeto
Político Pedagógico da escola deve ser construído com base em uma profunda
reflexão sobre a própria finalidade da instituição, ele precisa ser pensado e elaborado
de acordo com as exigência e diferenças entre seus autores, sejam eles pais,
professores, alunos, equipe administrativa e/ou representantes da comunidade
escolar, para isso são necessários momentos de observação, análise das situações
do dia a dia da escola, anotações, levando em conta a necessidade dos alunos. O
PPP reflete a realidade da escola, é um instrumento fundamental o qual deverá ser
consultado sempre que necessário para auxiliar nas ações educativas da escola.

[...] a primeira ação que me parece fundamental para nortear a organização
do trabalho da escola é a construção do projeto pedagógico assentado na
concepção de sociedade, educação e escola que vise à emancipação
humana. Ao ser claramente delineado, discutido e assumido coletivamente
ele constitui como processo. E, ao se construir como processo, o projeto
político-pedagógico reforça o trabalho integrado e organizado da equipe
escolar, enaltecendo a sua função primordial de coordenar a ação educativa
da escola para que ela atinja o seu objetivo político-pedagógico. (VEIGA
1996, p. 157).

A questão seguinte foi qual a concepção de educação da infância tem o PPP? A
resposta foi a seguinte: “Compreendemos como infância a fase base de
desenvolvimento de cada ser humano, onde esta deve ser observada com cautela e
respeito, toda criança deve ser cuidada, educada com respeito e carinho para que
seus direitos de infante sejam assegurados para que esta possa crescer e se
desenvolver em harmonia”.
Esta não é uma questão simples de ser abordada uma vez que historicamente o
entendimento do que é ser criança passou por diversas concepções, desde um adulto
em miniatura até o atual entendimento de que, a criança como sujeito de direitos. As
propostas pedagógicas das instituições de educação infantil refletem a concepção de
educação que deve “contemplar os princípios éticos no que se refere à formação da
criança para o exercício progressivo da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum” (BRASIL, 2006). Assim perguntou-se
sobre os princípios, concepções, ações previstas e metas que orientam as práticas
desta instituição a partir da descrição do PPP? Para esta questão a gestora informou
que: “Nossos princípios são firmados na teoria da ludicidade, principalmente baseiase na teoria de desenvolvimento infantil de Piaget, da importância do jogo e do brincar
para o crescimento e desenvolvimento integral da criança através destes produzimos
ações e práticas pedagógicas que contemplem o brincar de forma significativa,
entendemos que brincando é que se aprende o brincar sempre deverá ter um
propósito e um objetivo para a construção de conhecimentos no processo ensinoaprendizagem”.
Entendemos que a Gestora nesta questão se referiu aos estágios do
desenvolvimento cognitivo, de Piaget, a saber: período sensório-motor (0 a 2 anos),
período pré-operatório (2 a 6/7 anos), período das operações concretas (7 a 11/12
anos) e período das operações formais (11/12 anos). Considerando em especial o
primeiro estágio que contempla a escola em questão, Piaget se preocupou em estudar

a construção do conhecimento, ele identificou etapas em que a inteligência humana
se aprimorava e passava por uma organização constante.
METODOLOGIA
A metodologia adotada para este trabalho se deu através de observação e
diálogo com professores e gestores de uma escola de educação infantil, na cidade de
Santa Maria – RS. A instituição visitada é uma escola de porte médio que atende
aproximadamente sessenta crianças de 0 a 5 anos nos turnos manhã, tarde e turno
integral, composta por turmas de Berçário (0 á 12 meses), Maternal I (1ano de idade),
Maternal II (2anos de idade), Maternal III (3anos de idade), Pré nível A (4 anos de
idade) e Pré nível B (5 anos de idade). O período de observação foi no mês de
maio/junho de 2015. A estrutura física da escola é uma casa de dois andares
localizada no centro da cidade, organizados da seguinte forma: andar superior
utilizado do Berçário ao Maternal II, tendo três salas de aula com um fraldário utilizado
para higienização e um pequeno terraço com brinquedos de cavalinhos, uma casinha
e um escorregador para as crianças brincarem livremente.
No andar inferior, há na entrada uma sala de recepção e direção e ficam as
crianças maiores e que não usam mais fraldas, são do Maternal III, Pré nível A e B,
com dois banheiros, um para os alunos e outro para adultos, as portas são adaptada
para cadeirante, uma cozinha, três salas de aula e uma pracinha de tamanho grande
com diversos brinquedos como; cama elástica, piscina de bolinhas etc...
A escola não dispõe de refeitório e nem dormitórios para o descanso dos alunos,
a alimentação é servida em cada sala de aula, após o almoço, as crianças que ficam
no turno integral dormem aproximadamente por uma hora em uma sala de aula que
fica vazia no andar de cima, chamada de sala de repouso. Não há salão de festas e
sala de professores, atividades como reuniões, festas são realizadas no pátio da
pracinha em uma área coberta.
Quanto às questões pedagógicas e os documentos oficiais, a escola possui o
PPP, as Normas de Conduta e Convivência e o Regimento Escolar. Nessa escola, o
PPP é encarado como um norte para toda a prática pedagógica cabe a Instituição
fazer com que todos reflitam sobre o processo ensino aprendizagem na Educação
Infantil.

As Normas de Conduta e Convivência e o Regimento Escolar foram construídos
pela direção com as regras e normas para uma boa convivência entre todos os
funcionários visando manter a escola organizada e com uma boa qualidade de ensino.
ANÁLISES DA ROTINA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ao visitarmos a escola, observamos que o papel dos adultos, profissionais da
escola, é de cuidar, educar, orientar e transmitir valores, onde se espera que as
crianças ouçam e obedeçam ao que lhes é solicitado. A função educacional e do
cuidado que se pretende na escola são constantes, todos os adultos estão engajados
neste sentido. Ao observarmos uma sala de Pré-escola nível B, identificamos que a
maioria dos alunos chega à Instituição de carro com os pais e poucos utilizam o
transporte escolar por morar nas proximidades da escola, localizada no centro, e a
maioria das crianças reside em edifícios.
As crianças chegam quase todas vestidas com o uniforme da escola, bemapresentados, limpos, higienizados, bem alertas e agitados principalmente no turno
da tarde. Segundo a professora da turma de manhã, as crianças são mais calmas e
normalmente sentem sono. A rotina diária consiste em chegada, organização de
mochilas nos lugares, entrada em sua sala de aula, geralmente, os alunos vão pra
pracinha, lavam as mãos, lancham, realizam a atividade pedagógica proposta no dia
pela professora, normalmente no Caderno de Atividades da turma, brincam com jogos,
vão ao pátio, retornam, jantam e escovam os dentes e após são arrumados para o
seu retorno para a casa.
Bem, descreveremos a rotina de três dias, na segunda-feira (29/05/2015), terçafeira (30/05/2015) e quarta-feira (01/06/2015), estes foram os dias permitidos pela
direção da Escola para observação, nestes dias os alunos têm atividades
diferenciadas, na segunda-feira aconteceu uma aula de teatro, com uma professora
formada em música (a professora vai até a escola para ministrar a aula), no momento
eles estão ensaiando uma peça teatral denominada ''As notas musicais'', com as
turmas de maternal III, pré nível A e B. Na terça-feira eles participam da aula de música
com essa mesma professora, ela traz violão e outros instrumentos musicais para
cantar e dançar com as crianças. Na quarta-feira, ocorreu, a aula de Ballet para as
meninas e a atividade ''Hora do Conto '', para os meninos, normalmente no pátio da

escola. Notamos que nestes três dias, que os alunos ficam bem agitados e eufóricos,
na espera de suas aulas preferidas, porém, no cotidiano segue a mesma sequencia
chegada, organização, pracinha ou jogos na mesa, hora do lanche, atividades
pedagógicas, atividades físicas, jantar, escovação e higiene a arrumação para a
saída.
As crianças, segundo as professoras, apresentam os mesmos comportamentos
de quando não estão sendo observados, porém, gostam de chamar nossa atenção,
querem colo, abraços, querem conversar, falar sobre suas vidas, falam todos ao
mesmo tempo, conversam bastante, cuidam e observam os comportamentos dos
demais colegas e chamam atenção de suas professoras. Eles agem muito
emocionalmente, se algum coleguinha fala algo que estes não gostam, correm, falam
para as professoras ou choram, disputam o carinho e atenção das professoras. Os
alunos movimentam-se bastante, correm para sair da sala de aula e ir ao banheiro. As
professoras realizam atividades diversificadas, cantam músicas infantis, contam
histórias para iniciar algum tema da aula, colocam jogos na mesa como: quebracabeças, jogos de encaixe, de memória etc..., fazem atividades escritas no caderno
de atividades, no caderno de desenho ou em folhas avulsas, as crianças são sempre
muito ativas e agem geralmente com alegria. São confeccionados vários cartazes,
murais, que são expostos pela sala de aula e pelo pátio na escola.
Nos momentos de brincadeiras livres, os alunos tornam-se mais espontâneos e
ativos, correm, gritam, pulam e interagem com todos os colegas, mas, preferem
socializar com os amigos que tem mais afinidades e às vezes, formam grupinhos de
amizades. Os cuidados com a higiene e quanto à alimentação são aspectos
relevantes a todos os momentos, onde as professoras solicitam que eles não
brinquem na terra, não se arraste no chão, não virem alimentos nas roupas para
ficarem limpos. No que diz respeito à alimentação, todos são orientados a se
alimentarem bem, a comerem todo o alimento do prato ou bebidas dos copos, não é
aceito deixarem restos nestes, a maioria faz o lanche e o jantar da escola, mas, alguns
trazem lanches como bolachas e iogurtes. Em casos especiais, as professoras são
avisadas sobre a alimentação individual, por exemplo, se a criança é alérgica a algum
alimento, lactose ou se está de dieta.

Todos os alunos são bem supervisionados, se estão se alimentando bem
durante o dia, os pais são avisados sempre que necessário sobre a alimentação. Na
hora do retorno para suas casas, às crianças são preparadas, suas roupas são
trocadas, não devem ir embora sujas. Em relação a proteção aos riscos de acidentes,
as crianças são bem assistidas e alertadas no sentido de algum perigo como, por
exemplo, o chão molhado, pinturas no pátio, cuidados com balanços, escorregadores
de ferro e correria são cobrados toda hora.
Ao observarmos especificamente uma turminha de Pré nível A, quanto às
diferenças de gênero, notamos que sempre é solicitada uma fila para meninos e outras
para meninas, na hora de ir ao banheiro a regra é que só pode ir menino com menino
e menina com menina e quando um menino tem um comportamento não muito comum
para um menino, às professoras falam '' virou menina fulano...'' . No entanto, nas
brincadeiras todos são envolvidos, sem distinção. Notamos que em várias situações
são exigidos comportamentos de meninos ou meninas, por exemplo, ''não grite, não
encha a boca, você não é delicada parece um menino...'', e entre outras falas, as
próprias crianças falam entre elas: ''cor rosa é de menina, azul é de menino; os
meninos correm e as meninas brincam de bonecas e panelinhas..'' As próprias
professoras ''ensinam'' a ser menino ou menina, falam como se fossem regras, o qual
as meninas devem ser delicadas, limpas, organizadas e brincar com bonecas e
panelinhas e aos meninos ''parece que é normal'' serem agitados, bagunceiros e
desorganizados e brincarem de correr e com carrinhos. Entende-se aqui a
necessidade de verificar os cursos de Pedagogia a fim de instrumentalizar os
professores para que possam tratar do tema Gênero com mais propriedade e
segurança.
Nos trabalhos pedagógicos que envolvem Artes visuais, a professora da turma
é quem ministra atividades com abordagens artísticas, são realizados trabalhos com
colagens de diferentes materiais, pinturas com tinta, gliter, cola colorida, recortes de
revistas, jornais etc... Confecção de cartazes com desenhos livres, com giz de cera e
lápis de cor, produção de cartões e fantoches. Não tem um dia da semana específico
para atividades de artes visuais. Como podemos observar, as professoras utilizam a
Arte para enriquecer suas aulas, de forma criativa e diferente, na maioria, dos dias
são construídas atividades que envolvam a mesma. Durante, os três dias observados,

a professora da turma estava trabalhando o tema ''alimentação'' e na quarta-feira, os
alunos confeccionaram máscaras de frutas e fantoches dos alimentos saudáveis,
neste sentido a linguagem de artes visuais foi explorada, cada aluno recebeu uma
máscara de fruta, a qual teve que colorir recortar e depois de confeccionado, mostrar
para os colegas qual era a sua fruta e como ela ficou.
A linguagem teatral é proposta nas aulas de teatro com a professora formada
em música e artes cênicas, acontece nas segundas-feiras, com teatros propostos por
ela e com dramatizações, onde as turminhas são separadas. A proposta musical é
focada nas aulas de músicas, são utilizados os seguintes recursos: músicas no rádio,
no violão, na flauta tocada pela professora, sempre estimulando todos a cantarem,
dançarem e participarem de forma dinâmica. Somente, a turma de Pré nível B, tem
iniciação musical com aulas de flauta doce, que durante o ano todo e são ensinadas
as notas musicais e ao final do ano, os alunos ensaiam uma música para apresentar
na festa de encerramento do ano escolar. A aprendizagem musical se dá por repetição
e memorização nas aulas de flauta e pelo movimento corporal. Na aula para Maternal
III, as crianças ficam bastante ativas e gostam das aulas de Artes de música, todos
participam.
A literatura infantil é bastante utilizada pelas professoras, as histórias estão
presente em vários momentos em que os alunos manuseiam livros, contam e
recontam histórias e as professoras como estavam trabalhando alimentação utilizaram
de várias histórias para ilustrem o foco de trabalho. As crianças apreciam histórias
ficam bem atentas e curiosas com as diferentes histórias, que na maioria das vezes,
são mostradas nos livros ou em dvd. As crianças fazem perguntas e querem falar suas
opiniões.
Nas salas de aulas desta escola é criado um ambiente que incentiva a leitura e
a escrita, há alfabetos, letras, números dispostos pelas paredes, são coloridos e
atraem as crianças. Todas são motivadas nas atividades pedagógicas, a oralidade, a
escrita e a leitura, mas são mais incisivas nas salas das pré-escolas. Para a
mobilização da aprendizagem os alunos realizam atividades diversificadas que lhe
permitem falar, expor suas ideias, os alunos também brincam com jogos de letras do
alfabeto, são mobilizados na construção destes conhecimentos, tendo diariamente,
contato com livrinhos com o objetivo de incentivar a leitura e a escrita.

As atividades lógico-matemáticas são propostas de forma concreta através de
material concreto com o material de contagem, com materiais recicláveis como palitos
de picolé, prendedores de roupas, tampinhas de garrafa, canudinhos entre outros,
primeiramente, os alunos contam com estes materiais e após, fazem os números nas
folhas ou caderno de atividades. Na aula de Educação Física também é trabalhada
noções números, formas geométricas e quantidades, com atividades riscadas no chão
do pátio.
No caso do Pré nível A e B, a autonomia das crianças é estimulada, no banheiro,
no auxílio da professora ao arrumar suas roupas e ao se limparem sozinhos, e ao se
alimentarem é solicitada a independência ao comerem também com sua própria mão
e com cuidado para não sujarem suas roupas.
Os alunos desenvolvem a lateralidade, motricidade, esquema corporal em
atividades cotidianas com a professora da turma e com as aulas extras como teatro,
música, dança e com a Educação Física.
No período da observação percebemos que a escola contempla muitos dos
princípios regulamentados nas legislações concernentes à Educação Infantil. Que
mantêm coerência com as Leis que servem de embasamento teórico para as
atividades acadêmicas. Assim, comprovou-se que a escola na sua prática, corrobora
com as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil.
Na observância das Diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de
Educação Infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função
sociopolítica e pedagógica: Assumindo a responsabilidade de compartilhar e
complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias;
Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças
quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas;
Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade
comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do
planeta e com o rompimento de relações de dominação etária,
socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa.
(BRASIL, 2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atividade de pesquisa, observação, conversa e entrevista com professores e
gestora da escola de educação infantil nos aproximou da realidade da profissão
docente, sendo assim, foi fundamental para nossa aprendizagem acadêmica, foi um
momento de reflexão, observação, socialização com o espaço em que futuramente
atuaremos, foi o primeiro impacto, (aquele em que decidimos se vamos seguir em

frente ou não). Ao realizarmos as observações e entrevistas, para conhecermos os
processos pedagógicos que envolvem os contextos na Educação Infantil, saímos do
aprendizado teórico direto para o aprendizado prático/teórico contextualizado e assim
tivemos uma impressão muito interessante sobre o trabalho pedagógico, nesta
Instituição de ensino. Foi possível verificar que é na infância que as crianças vivem
intensamente, brincam, correm, pulam, choram, questionam, brigam, experimentam
novas emoções, sentimentos, vivências, curiosidades e aprendizados.
Ao professor, a escola, a todos envolvidos na educação infantil são atribuídas
funções e papéis relevantes para o desenvolvimento e crescimento das crianças em
que o trabalho pedagógico é abrangente, não se restringem ao cuidar, mas, ao educar
com ética, respeito, amor e carinho.
Este foi um momento de muitos aprendizados e com esta observação, tivemos
a oportunidade de refletir, repensar e projetar um olhar cauteloso na Educação Infantil
onde se faz necessário o estudo, o aprofundamento na formação profissional, a
reflexão sobre a própria prática, a questão da avaliação e muitos questionamentos
tomaram conta dos nossos pensamentos, certas de que outras observações e
intervenções virão no decorrer do Curso, vamos acalmando nossas inquietações,
construindo saberes, dividindo emoções e aprofundando-nos no conhecimento da
profissão ser docente, ser gestor, ser educador.
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RESUMO
Este trabalho é um recorte dos achados e das discussões da pesquisa “Aprendizagem da Docência:
processos formativos de estudantes e formadores da Educação Superior”, desenvolvida pelo Grupo de
Pesquisa Formação de Professores e Práticas Educativas: Educação Básica e Superior (GPFOPE).
Dessa pesquisa decorrem as categorias de análise aprendizagem docente e processos formativos,
entre as dimensões categoriais que articulam estas categorias enfocamos na arquietura formativa,
especificamente, no que diz respeito à recorrência narrativa dinâmica pedagógica. Nosso objetivo é
compreender concepções, significados e sentidos de professores/formadores e estudantes acerca das
práticas pedagógicas desenvolvidas em cursos de licenciatura. Para subsídio teórico utilizamo-nos de
estudos de Bolzan (2006, 2011, 2015, 2016), Maciel (2009), Mello (2000), Zabalza (2004). A
metodologia utilizada é a pesquisa qualitivativa com abordagem sociocultural. Para coleta de dados,
optamos por entrevistas narrativas semiestruturadas, com professores/formadores e estudantes de
cinco cursos de licenciatura (quatro de uma IES pública e um de uma IES comunitária, ambas da região
Sul do Brasil, localizadas no estado do Rio Grande do Sul - RS.) A partir da tessitura da pesquisa
desenvolvida, evidenciamos que as práticas pedagógicas são elementos constitutivos das dinâmicas
pedagógicas as quais compõem um dos pilares da arquitetura formativa, sendo esta uma das
categorias que emergiram na análise dos dados coletados. As narrativas dos professores/formadores
e dos estudantes apresentam elementos da organização do trabalho pedagógico, e as fragilidades e
as potencialidades da dinâmica pedagógica das aulas nas instituições de ensino superior pesquisadas.
Palavras-chave: Educação Superior. Cursos de Licenciaturas. Práticas Pedagógicas.

INTRODUÇÃO
Os processos formativos são decorrentes das arquiteturas formativas que se
configuram nas instituições de ensino em que os docentes atuam nas quais os
estudantes desenvolvem suas trajetórias formativas e consolidam aprendizagens do
ser professor. Pensar nos contextos universitários, nos cursos de formação de
professores implica considerarmos os significados e sentidos que se entrelaçam às
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concepções que são expressas nos desenhos curriculares. O modo como a matriz
curricular de um curso é posta em movimento pelos professores/formadores repercute
nas significações e nos sentidos que os estudantes vão produzindo a partir das
práticas pedagógicas vivenciadas e experienciadas nesse tempo e espaço formativo.
Na pesquisa “Aprendizagem da docência: processos formativos de estudantes e
formadores da Educação Superior”, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Formação
de Professores e Práticas Educativas: Educação Básica e Superior (GPFOPE), as
categorias de análise decorrentes da pesquisa são aprendizagem docente e
processos formativos, dentre as dimensões que articulam estas categorias,
enfocamos a arquitetura formativa, especificamente, no que diz respeito às práticas
pedagógicas as quais compõem as dinâmicas pedagógicas instituídas pela matriz
curricular em andamento.
Neste estudo, definimos como temática norteadora concepções, significados e
sentidos acerca das práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação Superior,
especificamente em cursos de licenciatura de uma IES pública e de uma IES
comunitária. Para tal, partimos das narrativas1 de professores/formadores e
estudantes de três cursos de licenciatura plena em Pedagogia e dois cursos de
licenciatura plena em Educação Especial.
Nosso objetivo é compreender concepções, significados e sentidos de
professores/formadores e estudantes acerca das práticas pedagógicas desenvolvidas
em cursos de licenciatura. Pois, nos cursos de licenciatura precisamos problematizar
acerca da formação de professores, e, consequentemente, do trabalho pedagógico
desenvolvido pelos docentes nas suas práticas pedagógicas, buscando compreender
sua dinâmica organizacional, reconhecendo as influências dos significados e sentidos
dinamizados nos tempos e espaços formativos da educação superior.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A partir dos estudos do grupo de pesquisa GPFOPE, consideramos o trabalho
pedagógico como o modo de organização e sistematização da aula, envolvendo as
distintas dinâmicas que os professores/formadores produzem nas disciplinas que
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ministram, contemplando as estratégias de ensino, e as escolhas por abordagens
metodológicas para suas aulas.
O trabalho pedagógico dos docentes na universidade é organizado a partir de
uma ementa da disciplina, visando um direcionamento do conteúdo a ser contemplado
nas aulas. O modo como cada docente irá fazer a construção de uma aula e como irá
desenvolver sua disciplina é própria, pessoal e requer autonomia.
Nessa direção entendemos que o trabalho pedagógico
[...] diz respeito aos processos envolvidos na prática docente em ação,
envolvendo os modos de organização e reorganização das estratégias
didáticas. [...] O Trabalho Pedagógico revela a reflexão e o constante
redimensionar das ações pedagógicas desenvolvidas pelos professores
como condição da assunção da autonomia e do protagonismo docente
(BOLZAN, 2011, p. 21).

Compreendemos que a organização do trabalho pedagógico prevê ações e
estratégias para o desenvolvimento da atividade docente, que implicam em elementos
como: planejamento, sistematização da aula, objetivos, e das metodologias de ensino,
conhecimentos teóricos e práticos, gestão da sala de aula, da gestão do tempo, da
aprendizagem dos estudantes e da avaliação. Pois, “a realidade da profissão docente
no contexto da educação superior vai muito além de dominar, para transmitir
conhecimentos” (MACIEL, 2009, p. 283).
As experiências docentes e discentes em uma sala de aula são diversas, mas a
dinâmica pedagógica da aula precisa ser planejada buscando uma aproximação dos
conhecimentos prévios que os estudantes possuem, permitindo a construção de
novos conhecimentos. Os processos de mediação estabelecidos em sala de aula
repercutem na apropriação dos significados estabelecidos cultural e socialmente e na
produção de novos sentidos, que permitem que a elaboração e reelaboração desses
saberes a partir do confronto de múltiplas experiências. Pois, essa é uma preocupação
“[...] para quem desenvolve o trabalho formativo na universidade é a reconsideração
constante dos processos e das estratégias por meio das quais os estudantes chegam
à aprendizagem” (ZABALZA, 2004, p. 189).

Nesta perspectiva, o trabalho pedagógico implica na transposição didática 1 do
conteúdo e na contextualização da realidade para que o estudante possa
compreender, o que o professor quer ensinar. “A situação de formação profissional do
professor é inversamente simétrica à situação de seu exercício profissional. Quando
se prepara para ser professor, ele vive o papel de aluno” (MELLO, 2000, p. 102).
A simetria repercute na organização do trabalho pedagógico desenvolvido pelo
professor e nas estratégias para o ensino e a aprendizagem, no qual “o professor é o
mediador desse encontro do aluno com os objetos de conhecimento” (LIBÂNEO,
2011, p. 96). Assim, professores e estudantes compartilham saberes e fazeres sobre
a profissão, buscando a reflexão dos modos de ensinar e aprender, o que implica,
também, na conscientização do papel de formador e de formando, onde ambos
precisam se colocar como ensinantes e aprendizes. Sendo assim, é a organização do
trabalho pedagógico docente que potencializa a dinâmica pedagógica do professor.
Bolzan (2015, p. 149) destaca que:
A dinâmica pedagógica configura-se a partir dos saberes e fazeres que
constituem a organização do trabalho pedagógico e a dinâmica curricular.
Abrange os processos intencionalmente produzidos para promover as
aprendizagens em curso, os quais são delineados na arquitetura formativa.
O trabalho pedagógico é tomado como unidade central da dinâmica
pedagógica, tendo em vista que é o espaço/tempo que concretiza os ideários,
valores, concepções dos sujeitos que protagonizam esta dinâmica.

Sendo assim, a dinâmica pedagógica universitária apresenta exigências,
desafios e possibilidades para os docentes, dada à complexidade do fazer
pedagógico, que são inerentes ao exercício da docência, bem como da atuação
docente. O modo que o professor ensina e desenvolve a dinâmica pedagógica,
consequentemente influencia nas aprendizagens dos estudantes.
Neste sentido, apresentamos o conceito de arquitetura formativa que envolve as
dinâmicas pedagógicas e institucionais que tencionam e movimentam as vivências
geradas na estrutura organizacional dos cursos a partir das atividades formativas
pensadas e ofertadas nas licenciaturas (BOLZAN e POWACZUK, 2015).
Compreendemos que na formação inicial estas dinâmicas promovem a interlocução
entre a universidade e o contexto escolar, de modo que os estudantes possam
1
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conhecer e vivenciar experiências nos lugares de atuação profissional, tanto dos
pedagogos quanto dos educadores especiais.
Quanto a isso, destacamos a relevância de discussões nos cursos de
licenciatura, acerca do campo de atuação dos estudantes, possibilitando reflexões
sobre os desafios e exigências da inserção profissional.
METODOLOGIA1
A metodologia de pesquisa é qualitativa, com abordagem narrativa sociocultural
cunhada por Bolzan (2002, 2006), alicerçada nos estudos de Vygotski (1993, 1994),
de Bakhtin (2011, 2012), de Werstch (1993) e de Connelly e Clandinin (1995), assim,
de acordo com Bolzan (2006, p. 386), constitui-se em:
Um estudo qualitativo que comporta uma análise que centra sua atenção nos
processos de construção coletiva, a partir da realidade sociocultural dos
sujeitos participantes do processo. Por meio da análise da atividade
discursiva/narrativa entre os professores é possível fazer uma leitura dos
significados das atividades docentes. Essa abordagem implica a
compreensão do processo de transformação no qual os participantes da
investigação explicitam suas ideias revelando a subjetividade/objetividade
das relações sociais vividas na docência. [...]

Sendo assim, por meio das narrativas, buscamos compreender as concepções
dos professores/formadores acerca da prática pedagógica que realizam e as
concepções dos estudantes sobre as experiências envolvendo as práticas
pedagógicas desenvolvidas.
Como instrumento de coleta de dados, optamos por uma entrevista do tipo
semiestruturada e individual. As entrevistas foram elaboradas mediante um roteiro de
perguntas previamente estabelecido, a partir de um conjunto de tópicos guia. Bauer e
Gaskell (2002, p.73) mencionam que: “toda pesquisa com entrevistas é um processo
social, uma interação ou um empreendimento cooperativo, em que as palavras são o
meio de troca”. Acreditamos que a entrevista é um instrumento de pesquisa que
possibilita uma relação entre o entrevistador e o entrevistado.
Foram sujeitos da pesquisa professores/formadores e estudantes, em formação
inicial, dos cursos de licenciatura em Pedagogia e Educação Especial, diurno e
noturno, de uma IES pública e do curso de licenciatura em Pedagogia, noturno, de
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uma IES comunitária, ambas localizadas na região sul do país, no estado do Rio
Grande do Sul - RS.
Após identificarmos os professores/formadores e

os estudantes com

disponibilidade para participar da pesquisa, as entrevistas foram marcadas,
individualmente conforme disponibilidade dos sujeitos, as quais aconteceram nas
respectivas IES, no ano de 2015. Em cada encontro, apresentamos o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, explicamos o tema e os objetivos da pesquisa.
As entrevistas foram gravadas; asseguramos aos colaboradores o anonimato
nas transcrições e nas divulgações da pesquisa. Posteriormente, iniciamos a análise
das transcrições, evidenciando as recorrências nas narrativas construindo a
categorização dos dados coletados.
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS VOZES DE PROFESSORES/FORMADORES E
ESTUDANTES
O trabalho docente na educação superior abarca exigências e desafios que
perpassam as dimensões da pesquisa, da extensão e do ensino. Pensar os processos
de ensino e de aprendizagem neste tempo e espaço de formação de futuros
professores configura-se em atender as demandas formativas que os estudantes
trazem, bem como as da própria sociedade em contínuas transformações e
atualizações. Entre os muitos desafios, emergem, também, possibilidades de se
organizar e se efetivar a qualificação e a potencialização dos processos formativos.
Do conjunto de narrativas1 de professores/formadores e estudantes da pesquisa,
apresentamos aqui excertos correspondentes a cada um dos cursos pesquisados
destacando-se práticas pedagógicas propostas e desenvolvidas. Ao se referirem à
dinâmica pedagógica, os professores/formadores expressam aspectos relacionados
à sua organização do trabalho docente, enfocando o planejamento para o
desenvolvimento das atividades nas disciplinas que lecionam. Nas narrativas que
seguem evidenciamos estes aspectos:
Quando eu estou planejando contemplo o conteúdo que deve ser trabalhado
na disciplina, faço o planejamento da distribuição desse conteúdo nas
horas/aula que eu tenho na disciplina, o que eu vou ensinar, em que tempo,
As narrativas aqui destacadas compõem o quadro de análise do projeto guarda-chuva “Aprendizagem
da docência: processos formativos de estudantes e formadores da Educação Superior” (BOLZAN,
2016).
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como que eu vou fazer o desenvolvimento desses conteúdos. Então são
essas as três questões básicas iniciais e vejo uma bibliografia que seja
coerente a proposta, a própria ementa da disciplina tem. (Veruska, professora
do curso de Educação Especial – diurno, IES Pública).
Eu tenho um planejamento, que discuto com os alunos no primeiro dia,
procuro fazer de dois a três instrumentos avaliativos, no âmbito destas
disciplinas que preveem a questão da atuação prática em escolas, procuro
sempre fazer um processo formativo com os alunos, eu trabalho
determinados conteúdos e as possibilidades de atuação. (Rita, professora do
curso de Educação Especial – noturno, IES Pública).
Para mim o planejamento não é inicial, é contínuo, mediante uma convivência
consulto a turma sobre aquilo que estou pensando e oficializo um
planejamento. Uma espécie de contrato pedagógico. (Liana, professora do
curso de Pedagogia – diurno, IES Pública).
[...] porque nós temos 20% da nossa carga horária que é para planejamento
e isso inclui as reuniões também, então o professor uma vez por mês, nós
temos um calendário do curso e aquele dia, é o dia que nós nos encontramos
para planejamento, discutir todas essas questões, trabalhar planejamento
interdisciplinar e a participação dos professores efetivos. (Elza, professora do
curso de Pedagogia – noturno, IES Comunitária).

A partir das narrativas podemos enfatizar o planejamento/sistematização da
prática pedagógica dos docentes. Na IES pública cada docente é responsável por
essa organização, seja no seu local de trabalho ou em casa, ficando o professor
solitário durante essa atividade. Na IES privada, há um dia previsto na instituição para
essa organização do trabalho pedagógico, momento em que diversos docentes
dialogam sobre as ações pedagógicas, buscando compartilhar experiências da
docência.
Por meio dessas narrativas evidenciamos como os professores desenvolvem o
trabalho pedagógico na sala de aula, destacando aspectos que consideram
importantes de serem contemplados na dinamização da aula. Segundo Franco (2012,
p. 170): “o professor ao construir sua prática pedagógica, está em contínuo processo
de diálogo entre com o que faz, por que faz e como deve fazer”. Pois, o professor tem
autonomia para escolher como será desenvolvida sua aula e consequentemente para
organizá-la, enfatizando quais conhecimentos são relevantes para cada aula,
buscando contemplar os conteúdos da ementa da disciplina e também uma
aproximação do conteúdo com a realidade do estudante.
Quanto às exigências e aos desafios na elaboração do trabalho pedagógico e
consequente na dinâmica pedagógica a ser desenvolvida, os professores/formadores
enfatizam que:

[...] uma das exigências é a elaboração do teu plano de ensino e nesse plano
de ensino tu colocas as ideias do que tu vais trabalhar, as bibliografias e
coloca o que tu vais desenvolver em cada aula no sistema. Quando eu
cheguei, essa foi a orientação, postei no sistema, organizei todo o trabalho
para o semestre, com todas as estratégias, aula por aula, tudo o que eu iria
fazer, a organização das bibliografias, a pasta com os textos, a dinâmica de
como eu ia desenvolver as aulas. Depois eu comecei a ver que não andava
muito na direção do plano, ao conhecer a turma e as coisas tomam outra
dimensão, a gente faz uma releitura com a turma e a gente constrói
novamente esse plano junto. (Regina, professora do curso de Pedagogia –
noturno, IES Comunitária).
A cada semestre nós temos uma demanda de disciplinas, a gente começa a
se organizar nas disciplinas, apresento para a turma todo o roteiro da
disciplina e o que eu planejei para cada encontro. Coloco também a
apreciação dos alunos para que eles possam também estar dando sugestões,
eles têm colaborações interessantes que a gente acaba inserindo. E a gente
acaba fazendo dessa forma, eu faço um roteiro, nem sempre esse roteiro, ao
longo das disciplinas, ele é cumprido, no sentido de que a gente altera, troca
uma atividade por outra, mas a gente cumpre toda a carga horária, todo o
conteúdo previsto para a disciplina. Em termos metodológicos a gente acaba,
às vezes, alterando, essa dinâmica com flexibilidade. E é sempre um desafio,
com a demanda bastante alta de disciplinas. (Joana, professor do curso de
Educação Especial – noturno, IES pública)
Uma das coisas que acho complicado no curso é o tamanho das turmas, as
turmas são de quarenta alunos, e isso é um fator bastante desafiador porque
você tem aí a questão do próprio espaço físico. Mas como é que matriculam
44 pessoas em uma disciplina e põem em uma sala onde cabem 35? O que
a gente faz? São questões de organização mesmo, tem coisas que são feitas,
sem pensar muito e isso dificulta o desenvolvimento das minhas aulas.
(Malvina, professora do curso de Pedagogia – diurno, IES pública).
Uma questão que eu sinto dificuldade é no meu planejamento, sempre
procuro propor desafios que fazem com que os alunos tenham que se sentir,
tenham que se assumir protagonistas, ou seja, é a produção, é a pesquisa, é
a socialização do trabalho, e muitas vezes, ainda há a concepção de que o
professor tem que ser “auleiro”, aquela coisa assim: “o que é a aula
efetivamente?” A compreensão do que é a aula. Ir a uma palestra, por
exemplo, não é aula, assistir um documentário não precisa vir porque não é
aula. Então acabam criando alguns impasses com a lógica da proposta, mas
a gente vai tentando conscientizar. (Emília, professora do curso de Pedagogia
noturno, IES pública).

As narrativas dos professores/formadores destacam que as demandas de
disciplinas, a elaboração do plano de ensino, a construção do planejamento e a
quantidade de alunos por turma são alguns dos desafios e dos enfrentamentos à
organização do trabalho pedagógico. O modo como cada docente elabora esse
trabalho, desenvolvendo sua dinâmica pedagógica é peculiar, e depende inteiramente
das decisões do professor/formador.

Nessa direção os estudos de Anastasiou indicam que a docência na educação
superior requer uma pedagogia que englobe as demandas dos processos de ensino
e aprendizagem deste nível de ensino. Nas palavras da autora (2009, p. 189):
[...]nesse caminhar, o desafio é integrar, nos diferentes módulos, os dados
captados na realidade e os elementos teóricos pressupostos, por meio dos
eixos integrativos, que possibilitarão definir os níveis (introdução,
fundamentos e aprofundamentos) e a melhor forma de apropriação dos nexos
pretendidos em cada momento curricular, em um crescente de complexidade,
isto é, de tessitura.

É na tessitura da docência na educação superior que as dinâmicas pedagógicas
vão sendo estabelecidas e consolidadas. Há que se salientar, que por mais que haja
uma “boa proposta”, é indispensável o comprometimento e o envolvimento de todos
os sujeitos participes dos processos formativos. Portanto, se torna relevante também
considerar as perspectivas dos estudantes.
Assim, por meio das narrativas dos estudantes é possível evidenciarmos que as
práticas pedagógicas variam de professor para professor, podemos então dizer que
há uma personalização das práticas pedagógicas, e isso é evidenciado tanto na fala
dos estudantes da IES pública como da IES comunitária. Vejamos nas narrativas a
seguir:
Tem professores que matam muita aula, estávamos acostumados com uma
professora que, dava aula, ela explicava e tem muitos professores que não,
pegam o texto, vai para casa e lê, só que daí no outro dia tu chegas e é outro
texto, aí tu não tiraste a dúvida daquele outro texto que tu leste. Algumas
disciplinas, não todas, mas algumas tem muita “matação” por parte dos
professores e dos alunos também que aceitam. (Marta, acadêmica do 7°
semestre do curso de Educação Especial – diurno, IES pública).
Algumas disciplinas foram extremamente aproveitáveis. Professores que por
mais que fosse uma carga teórica horrível, que nem o Transtorno Global do
Desenvolvimento, que
Foi a melhor disciplina que eu tive, [...] o professor vinha, explicava, trazia
muitos exemplos, nos inseria em uma realidade que ele vivenciou. Muitos
planejavam suas aulas, tiveram estratégias para tentar nos instigar, teve
alguns que nem planejamento tinham. (Joana, acadêmica do 8º semestre do
curso de Educação Especial - noturno, IES pública).
Eu acho que isso varia de um professor para o outro. Tem professores que
são muito tradicionais no método, eles te dão um texto para tu ler, eles
chegam em sala de aula, eles largam as opiniões deles sobre o texto e a aula
é aquilo ali. Eles não permitem nem ao menos que tu dês a tua opinião,
existem professores no curso que são assim. Já outros não. A partir do
terceiro semestre que a gente começa a ter as disciplinas do departamento
de metodologia, nos abrem mais um leque de oportunidades, talvez por os

professores mais antigos, já terem a aula deles organizada que não fazem
essa diferenciação de métodos de aula. (Ana Antônia, acadêmica do 5°
semestre do curso de Pedagogia – diurno, IES pública).
Tem algumas disciplinas que a organização do professor foi péssima, você
questiona sobre a metodologia do trabalho: “eu trabalho assim e vocês que
se virem, é assim a minha metodologia”; tá, e essa metodologia está
funcionando? Os alunos realmente estão aprendendo? A gente vem
trabalhando desde o início do curso aquela questão de tu teres um olhar
crítico e tal tu avaliares e reavaliares a tua metodologia se precisar
[re]planejar, se precisar mudar tua metodologia de trabalho, aí tu chegas em
uma sala de aula que não está funcionando, “professor será que poderia
mudar?”, “Minha metodologia é assim, eu não mudo!”. Agora tem também
aqueles professores que realmente dá para elogiar, porque ele se envolve na
disciplina, ele te estimula te instiga a pesquisar, a tu ir além. Então têm os
dois lados, varia muito dependendo do professor. (Karoline, acadêmica do
10° semestre do curso de Pedagogia – noturno, IES pública).

Essas narrativas explicitam as concepções discentes acerca do trabalho
pedagógico dos professores nos cursos de licenciaturas, bem como suas formas de
organizar o trabalho pedagógico. A dinâmica das disciplinas, as estratégias e a
organização

das

dinâmicas

pedagógicas

desenvolvidas

pelos

professores

apresentam diferenças e semelhanças em cada semestre, tendo em vista que cada
turma é única e apresenta suas especificidades.
Nessa mesma direção, destacamos que o planejamento pedagógico precisa ser
flexível e, como tal, permitir ao educador repensar, buscando novos significados para
sua prática pedagógica, de modo a favorecer a retomada da sua organização
(OSTETTO, 2000). Essa dinâmica coloca o professor diante do desafio de apropriarse de estratégias capazes de favorecer a construção do conhecimento, bem como de
articular a dimensão da sua prática pedagógica com os conteúdos. Quanto à
organização do trabalho pedagógico os estudantes destacam que:
Eu acho que um professor que tem uma organização de trabalho, já no
primeiro dia ou segundo dia te traz um cronograma de trabalho, que pode ser
modificado, muitas vezes é modificado, por questões que surgem, tem uma
flexibilidade e tu tens um cronograma estabelecido, uma metodologia de
trabalho que te envolve na aula, que tu não ficas apenas ali sentado, lê e faz
um resumo, te envolve na aula, faz com que tu participas, desenvolva
trabalhos em grupo, trabalhos que realmente te dão vontade de vim na aula.
(Karoline, acadêmica do 10° semestre do curso de Pedagogia – noturno, IES
pública).
A gente realizou muito leituras em sala de aula e trabalhos em grupo para
seminários, explanação para os colegas e trabalhos para entregar. Só que
daí tu fazes o trabalho, tu entregas, só que tu não tens o retorno, e tu não
sabe se era aquilo, então muitas das disciplinas eu notei isso. As dinâmicas
eram muito focadas nos trabalhos, claro que teve, disciplinas que a gente fez

dinâmicas de grupo em sala de aula que gerou um debate, que foram
diferentes, foram boas. Mas tu tens que entregar um trabalho, mas será que
é necessário, será que eu não aprendi fazendo, vendo, fazendo a
experiência. E acho que essas são dinâmicas, são estratégias que são
passadas, eu vejo isso como passado sabe. Porque não escutar o aluno em
sala de aula? Os meus colegas podem aprender comigo como eu aprendi
com meus colegas. E por que ainda tem que entregar trabalho? São coisas
que podem ser diferentes, mas que deixam a desejar. (Evylin, acadêmica do
8° semestre do curso de Pedagogia – noturno, IES pública).
É a grande maioria é apresentação de textos, uso de slides. Mas também há
as dinâmicas, os debates, os seminários, então eu acho que depende muito
do professor, a maneira como ele trabalha, é diversificado. Alguns fazem
provas, mas são mais trabalhos mesmo. [...] Grande maioria coletivo. [...]
Provas existem, mas não são em todas as disciplinas, é em algumas. [...]
(Maria Fernanda, acadêmica do 6° semestre do curso de Pedagogia –
noturno, IES pública).
Olha, alguns professores a gente percebe que eles veem bem preparados,
realmente se planejam, mas agora outros não, eles chegam aqui com um
texto que eles às vezes já deixam para a gente ler e chega aqui e diz “ vocês
vão ler e discutir em grupo” e está pronto e acabou a aula. (Gabriela,
acadêmica do 7° semestre do curso de Pedagogia - noturno, IES
comunitária).

Mesmo estando em diferentes semestres e cursos, os estudantes expressam
como percebem as diferentes formas de organização e de desenvolvimento das aulas,
explicitando uma diversificação das práticas pedagógicas de professor para professor.
E essa diversificação refere-se também ao processo avaliativo das disciplinas.
É bem diferenciado, com trabalhos, com seminários, com trabalhos
individuais e com trabalhos em grupos, até para socializar um com o outro,
então esse processo avaliativo até agora para mim é bem projetado, é bem
elaborado. (Alana, acadêmica do 2º semestre do curso de Educação Esecial
- noturno, IES pública).
Sinceramente, eu acho que ficou a desejar um pouco nesse sentido, porque
todos os trabalhos que foram solicitados que a gente tinha que apresentar em
sala de aula, a gente, por exemplo, sempre tentei falar do trabalho, passar
para os colegas e para o professor aquela informação que foi pedida. E teve
muitos colegas que preparavam o trabalho, liam e tiveram a mesma nota, isso
aí deixa a gente muito frustrada. (Luciana, acadêmica do 8º semestre do
curso de Educação Especial - diurno, IES pública).

Observamos que suas falas indicam que é por meio da organização das práticas
pedagógicas dos formadores que os estudantes avaliam o comprometimento dos
docentes, ou seja, os significados e sentidos produzidos sobre o papel do formador
nos cursos de licenciatura. Os estudos que temos desenvolvido nos tem possibilitado
compreendermos que

[...]os estudantes nos processos formativos apropriam-se e constroem
conhecimentos acerca da profissão docente, elaborando sentidos a partir dos
significados compartilhados socialmente. O significado por ser construído e
definido social, histórica e culturalmente, possibilita ao sujeito apropriar-se
desta construção elaborando um sentido para si. Este processo de produção
de sentido implica em mediações e relações inter e intrapessoais, de tal modo
que sua construção é particular de cada sujeito. (DEWES, WIEBUSCH,
FLEIG, PEREIRA, BOLZAN, 2015, p. 3).

Logo, as dinâmicas pedagógicas estabelecidas nos tempos e espaços
formativos implicam diretamente na produção de sentido da e na docência. Os
estudantes expressam em suas narrativas, também ao se referirem às dinâmicas
pedagógicas, que as atividades propostas pelos professores/formadores e a
metodologia utilizada no desenvolvimento das disciplinas implica diretamente nos
significados acerca daquele componente curricular previsto na matriz.
Os estudantes revelam, também, que é por meio das práticas pedagógicas e das
problematizações propostas pelos formadores que são capazes de articular e
compreender o papel dos componentes curriculares para a sua formação. Porém,
alguns estudantes ainda não compreendem a totalidade e a importância da
organização pedagógica do curso para sua formação e para o campo de atuação
profissional. “A formação inicial, por melhor que seja não dá conta de colocar o
professor à altura de responder através do seu trabalho as novas necessidades que
lhe são exigidas [...]” (LIBÂNEO e PIMENTA, 2011, p. 45).
Identificamos, portanto que as dinâmicas pedagógicas dos cursos precisam
atender as novas demandas, aos interesses e as necessidades educacionais, visando
à formação dos estudantes e os diversos campos de abrangência e atuação. Assim,
acreditamos que os elementos destacados pelos professores/formadores e pelos
estudantes se constituem em possibilidades, levando em consideração um currículo
que possa atender as especificidades dos estudantes em formação, nos cursos de
licenciatura em Pedagogia e em Educação Especial.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao buscarmos compreender concepções, significados e sentidos acerca das
práticas pedagógicas desenvolvidas em cursos de licenciatura, a partir das vozes de
professores/formadores e estudantes, evidenciamos que são diversas as linhas que
compõem a tessitura da docência na educação superior. Linhas de exigências,

desafios e possibilidades que se entrecruzam, formam nós, e vão construindo os
tecidos formativos, tanto para os formadores como para os estudantes, ambos em
processos de aprendizagem docente, vivenciando processos formativos em diferentes
tempos e espaços acadêmicos.
Identificamos que as concepções expressas pelos professores/formadores e
pelos estudantes estão atreladas às trajetórias pessoal, acadêmica e profissional,
vivenciadas ao longo dos processos formativos. As narrativas dos formadores e dos
estudantes apresentam elementos da organização do trabalho pedagógico,
destacando-se as fragilidades e as potencialidades das dinâmicas pedagógicas nas
instituições de ensino superior pesquisadas.
Assim, as práticas pedagógicas propostas e desenvolvidas precisam ser
articuladas e interligadas aos pressupostos teóricos usados pelos formadores,
inclusive, “propiciando uma profundidade científico pedagógica”. As dimensões da
prática precisam capacitar os futuros professores “(...) a enfrentarem questões
fundamentais da escola como instituição social, uma prática social que pressupõe as
ideias de formação, reflexão e crítica” (VEIGA, 2012, p. 25).
Na tessitura das vozes de formadores e estudantes é possível inferirmos que a
diversificação de metodologias instiga os acadêmicos a refletirem sobre as mesmas.
Ao compará-las, para além de apenas constatar as diferenças e semelhanças, é
possível que eles compreendam a importância de se pensar as dinâmicas
pedagógicas de acordo com o contexto de atuação, experiência que pode resultar em
novas práticas nas suas atuações futuras como professores.
Compreendemos a formação dos estudantes tensionada pela necessidade de
articular a teoria com a prática, almejando experiências nos contextos de atuação
profissional. Nesse sentido, o currículo dos cursos, as dinâmicas pedagógicas, bem
como o espaço e o tempo da formação inicial precisam contemplar o desenvolvimento
de um conjunto de saberes acerca da atuação profissional, tanto do pedagogo, quanto
do educador especial, visando atender as demandas e exigências dos processos
formativos de cada curso e de cada instituição.
Quanto aos professores/formadores compreendemos que as dinâmicas
pedagógicas que são propostas e o modo como cada curso pesquisado organiza o
trabalho pedagógico, implica na formação inicial desses estudantes dos cursos de

licenciatura. Logo a arquitetura formativa da educação superior é permeada por
concepções e significados que possibilitam aos estudantes e formadores produzirem
sentidos acerca dos processos formativos vivenciados nos tempos e espaços em
cursos de licenciatura.
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JOVENS ESTAGIARIOS REMUNERADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE
EDUCACAO INFANTIL (EMEI): ALGUMAS REFERENCIAS INTERNACIONAIS
Rosa Maria Bortolotti de Camargo 1
Rosane Carneiro Sarturi2
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
Resumo
O presente artigo tem por objetivo identificar, nas práticas de estágio remunerado exercidas pelos
jovens estudantes do Ensino Médio em Escolas Municipais de Educaçao Infantil (EMEIS), da cidade
de Santa Maria/Rio Grande do Sul/Brasil, a referência de alguns fragmentos anunciados nos relatórios
desenvolvidos em torno da etapa do Ensino Médio promovidos pela Organização das Nações Unidas
para a Ciência e a Cultura (UNESCO) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). O
referencial teórico esta fundamentado nas políticas públicas educacionais que regulamentam o
funcionamento da etapa do Ensino Médio, em autores como Sophia Lerche Vieira (2007), Antônio
Novoa (2014) bem como nas bases de dados fornecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e relatórios da UNESCO e UNICEF. A pesquisa realizada,
classifica-se como um estudo de caso acompanhado de observação participante, em que pelo o tempo
de seis semanas esteve-se em uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) da cidade
observando a pratica de estágio realizada pelos jovens. Percebe-se que as ações exercidas pelos
jovens do Ensino Médio como auxiliares na EMEI são paradoxais ao que se objetiva como uma
formação para o trabalho visada pela Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008) e
pelos relatórios internacionais. Formula-se que a prática de contratos de estágio remunerado em
EMEIS, valendo-se da politica de universalização de acesso à educação, vem aceitando jovens
estagários do Ensino Médio, nas EMEIS, de maneira vulnerável e contraditória. Pois ainda que os
estágios sustentem-se sobre meios legais, a realização da prática pedagógica nas EMEIS do jovem
não consegue dar o suporte estrutural suficiente para que os objetivos discursados em torno da
formação escolar do jovem sejam atingidos.
Palavras-chave: Organismos multilaterais. Ensino Médio. Estágio remunerado.

INTRODUÇÃO
Este trabalho foi realizado com apoio do Programa Observatório da Educação
(OBEDUC), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES/Brasil, vinculado ao projeto intitulado “Interlocuções entre políticas públicas e
ações pedagógicas: limites e possibilidades” desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa
Elos da Universidade Federal de Santa Maria, e, objetiva-se em identificar, nas
práticas de estágio remunerado exercidas pelos jovens estudantes do Ensino Médio
em Escolas Municipais de Educaçao Infantil (EMEIS), da cidade de Santa Maria/Rio
Grande do Sul/Brasil, a referência de alguns fragmentos anunciados nos relatórios
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desenvolvidos em torno da etapa do Ensino Médio promovidos pela Organização das
Nações Unidas para a Ciência e a Cultura (UNESCO) e do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF).
Os sujeitos em via de análise são os jovens estudantes do Ensino Médio da
cidade de Santa Maria/Rio Grande do Sul Brasil que, atuam através de estágios
remunerados, como auxiliares pedagógicos das Escolas Municipais de Educação
Infantil (EMEI). A partir deste estatuto, os mesmos são designados nas escolas para
auxiliarem os professores regentes com suas turmas. Eles se ocupam por vezes de
funções pragmáticas, tais como: levar crianças ao banheiro, organizar o lanche,
guardar materiais, limpar a sala, organizar agendas, receber crianças na entrada, etc.
Ao especificarmos a análise de alguns fragementos dos relatórios multilaterais
reconhece-se que existe no Brasil, hoje, de maneira acentuada, um fenômeno de
tradução destes documentos classificados como internacionais para justificar as
reformas das políticas públicas escolares locais. O fato é que segundo Antônio Nóvoa,
Luis Miguel Carvalho e Cristina Yanes (2014, p. 265) atualmente, “[...] nenhum país
pode ficar indiferente aos resultados apresentados pelos organismos internacionais.
Deste feito, a lógica de apropriação e de tradução de resultados obtidos
internacionalmente nas políticas nacionais e locais tem sido inevitável.”
Tomando como marco histórico a criação da Emenda n.º 59/2009 que amplia a
idade da obrigatoriedade escolar dos 4 aos 17 anos de idade (BRASIL, 2009) e a Lei
n.º 12.796, de 4 de abril de 2013 (BRASIL, 2013) que altera a Lei n.º 9.394/93 sobre
a idade do ingresso obrigatório à escola, compreende-se que a obrigatoriedade da
idade escolar proporcionou as instituições escolares a necessidade de uma nova
organização escolar que pudesse acolher crianças e jovens que antes não estavam
obrigados legalmente a frequentar a escola.
Segundo

os últimos resultados do

Censo Escolar (BRASIL, 2014),

disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), na cidade de Santa Maria entre o tempo de criação da Emenda e os
últimos resultados do Censo Escolar do ano de 2014, (BRASIL, 2014), o número de
matrículas na Educação Infantil (EI) na instância pública, incluindo a Pré-Escola
cresceu 38%. Os dados das matrículas demonstram que desde 2009 até 2013 o

aumento no número de matrículas na Educação Infantil foi de 31% e que de 2013 para
2014 foi de 5%1.
Entende-se que o crescente número de matrículas na Educação Infantil
representa um dos objetivos propostos na Declaração Munidial de Educação para
todos, desenvolvido no ano de 1990, em Jomtien, o qual ratifica a importância de
universalizar a educação básica para todas as cianças e jovens, conforme o Artigo 3:
Artigo 3: Universalizar o acesso à educação e promover a equidade: 1. A
educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e
adultos. Para tanto, é necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade,
bem como tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades. 2. Para
que a educação básica se torne eqüitativa, é mister oferecer a todas as
crianças, jovens e adultos, a oportunidade de alcançar e manter um padrão
mínimo de qualidade da aprendizagem. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA A CIÊNCIA E CULTURA, 1990)

Ainda assim, os números decrescentes do Ensino Mdio, nos apresentam outra
realidade. Através de uma comparação entre os dados do Censo Escolar do ano de
2009 e 2014 disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), na cidade de Santa Maria o número de
matrículas do Ensino Médio Regular do Sistema Estadual caiu 8,62% 2 e na etapa da
Educação de Jovens e Adultos, modalidade presencial do sistema estadual o número
de matrículas caiu 41,4%3.
Neste caso, a diminuição de matrículas no Ensino Médio tanto na cidade de
Santa Maria, quanto em um contexto nacional pode estar relacionado a diversos
fatores que compõem as singularidades e desafíos dos jovens da etapa do Ensino
Médio, sendo um destes a necessidade da inserção no mercado de trabalho para a
obtenção de uma renda que garanta minimamente a satisfação de suas necessidades
materiais e pessoais.
Especificamente, neste trabalho abordaremos o perfil do jovem estudante da
etapa regular e pública do Ensino Médio que, na cidade de Santa Maria, são
contratados a partir de um convênio de estágio remunerado estabelicido entre a
Secretaria Municipal de Educação (SMED) e as Escolas Municipais de Educação

Número de matrículas por ano na Educaçãoo Infantil: Ano de 2009 total de 2972 matrículas. Ano de
2013 total de 3907 matrículas. Ano de 2014 total de 4103 matrículas.
2 No ano de 2009 haviam 7869 matrículas e no ano de 2014 haviam 7190 matrículas.
3 No ano de 2009 haviam 1574 matrículas e no ano de 2014 haviam 928 matrículas.
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Infantil (EMEI). Tal convênio, justificado pela Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de
2008 (BRASIL, 2008) define o estágio remunerado como:
[...] um ato remunerado que visa à preparação para o trabalho produtivo de
educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional
da educação de jovens e adultos. (BRASIL, 2008, p.1)

Identificou-se que existe um contexto de convergência entre os roteiros de
valorização da etapa do Ensino Médio descritos nos relatórios internacionais e a “Lei
do Estagio”. No relatório de “Educação para todos: o compromisso de Dakar”, dos
anos 2000, por exemplo, é anunciado que a partir do marco da elaboração da
confêrencia de “Educação para todos” do ano 1990, a comunidade internacional e os
representantes dos Estados - Nações devem começar à preocupar em:
Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e
adultos seja satisfeita mediante aceso equitativo à aprendizagem apropriada
e a programas de capacitação para a vida. A todos os jovens e adultos deve
ser dada a oportunidade de obter conhecimento e desenvolver seus valores,
atitudes e habilidades que lhes possibilitem desenvolver suas capacidades
para o trabalho, para participar plenamente de sua sociedade, para deter o
controle de sua própria vida e para continuar aprendendo.” (ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO E A INFÂNCIA, 2000, p.19)

Contrariamente, as condições materiais de existência de alguns jovens e as
diferentes formas de recursos e estruturas materiais que lhes são ofertados, sobre
tudo no que se refere à relação juventude e ao mercado de trabalho, podem não estar
em acordo com que o se espera do jovem por tais relatórios e pela propria lei.
METODOLOGIA

Por tratar-se de “um estudo de um caso particular” (SEVERINO, 2007, p.121) da
realidade de Santa Maria, o tipo de pesquisa utilizada neste artigo classifica-se como
um estudo de caso que, não se reduzindo “[...] a um mero levantamento e exposição
de fatos ou a uma coleção de dados” (Ibid., 2007, p.126), apresenta e questiona as
políticas públicas que orientam os estágios remunerados exercidos por jovens
estudantes da Etapa do Ensino Médio, no lócus de uma EMEI da cidade de Santa
Maria.
Considerando que a técnica de observação participante, contribui e estimula o
contato direto do pesquisador com a realidade pesquisada, pois “[...]o observador,

enquanto parte do contexto de observação, estabelece uma relação face a face com
os observados” (NETO, 1994, p. 59) e reconhecendo o estudo teórico-bibliográfico
das políticas públicas como um ato inerente da pesquisa, a metodologia utilizada
neste estudo seguiu o viés da observação participante, em que durante o tempo de
seis semanas1 e por um período de cinco horas diárias, em uma Escola Municipal de
Educação Infantil (EMEI), de Santa Maria/Rio Grande do Sul/Brasil, observou-se e
participou-se da rotina diárias dos jovens.
Os dados utilizados nesta pesquisa foram extraidos de um questionário 2
semiestruturado aplicado à seis jovens estagiários da cidade de Santa Maria e da
observação participante. A análise dos dados se deu através do cruzamento das
respostas obtidas do questionário semiestruturado e as observações.
A ORGANIZACÃO POLITICA EM TORNO DO ENSINO MÉDIO E A PRATICA DO
ESTAGIO REMUNERADO
Nesta segunda parte do trabalho, trataremos de apresentar de forma sussinta a
organização da etapa do Ensino Médio e o desenrolar das política do estágio
remunerado à luz de alguns fragmentos dos relatórios anunciados.
A hipótese é que, em conformidade ao que Antônio Nóvoa, Luis Miguel Carvalho
e Cristina Yanes (2014) conceituam como “políticas de tradução”, a “Lei do Estágio”
se enquadra em um modelo no qual os dados de relatórios internacionais são
traduzidos e utilizados pelos governantes e pelo poder público para justificar
elaboração de políticas públicas locais.
Segundo estes autores, a construção social da escola como instituição formal do
saber e da formação do sujeito para a vida em sociedade, sugeriu desde o início da
construção das instituições escolares, um estudo aprofundado sobre os diferentes
tipos de escolas no mundo. Neste sentido, a pesquisa comparada e a coleta de dados
descritivos e estatísticos sobre diferentes modelos escolares se converteram em
importantes objetos de estudos no cenário educacional mundial.
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A escolha da escola pesquisada se deu pois a autora deste trabalho realizou práticas de Estágio
Curricular Obrigatório, do Curso de Pedagogia Noturno da Universidade Federal de Santa Maria, por
período de seis semanas, no segundo semestre de 2014 em uma turma de Pré-Escola na mesma. A
partir desta prática, portanto a autora esteve em vida comum com práticas dos jovens estudantes (como
auxiliares), gestão escolar e crianças.
2Preservou-se a escrita das respostas de acordo com a forma com que os sujeitos escreveram no
questionário.

Isso pois, levantar dados desde uma perspectiva comparada sobre os diferentes
países ou modelos escolares possibilita, de uma certa forma, se ter as impressões
gerais sobre os diversos países, modelos escolares e a qualidade diversos sistemas
escolares. E, mesmo que estes dados sejam considerados como pragmáticos, no
sentido de que por vezes o objetivo central dos relatórios em torno da qualidade
educação tem seu discurso voltado para uma ideologia de “capital humano”, ao
mesmo tempo, eles podem ser considerados como parte de uma “[...] construção de
visão

de

mundo

(de

diferentes

mundos)

e

modelos

educativos

que

vão inevitavelmente influenciar, nas políticas públicas nacionais e locais.” (Ibid., 2014,
268)
Temos neste sentido, os organismos multilaterais como as Nações Unidas e
seus diferentes orgãos, tais como a Organização das Nações Unidas para a Educação
Ciência e a Cultura (UNESCO), e o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) como os principais financiadores de pesquisas, identificações e difusões
sobre os resultados dos diferentes contextos escolares. Por consequência, são os
relatórios gerados nestes organismos, que vão construir modelos de referência sobre
de ensino para todo o mundo.
A etapa do Ensino Médio, é um dos terrenos que sofrem influências de tais e
outros organismos internacionais. O mesmo “[...] representa apenas os três ou quatro
últimos anos da Educação Básica” (KRAWCZYK, 2011, p. 755) antes do ingresso ou
não no Ensino Superior. No que se refere às políticas de organização do Ensino Médio
é considerado uma das etapas da Educação Básica mais controvertidas da formação
do estudante, pois ainda “[...] traz dificuldades no momento de definir políticas para
sua etapa da escolarização.” (Ibid, p. 755)
A dificuldade em definir o Ensino Médio caracteriza-se a partir da ideia de que
ao mesmo tempo em que é etapa final dos estudos, também, é a primeira etapa para
a vida profissional do jovem. A partir deste dualismo, a história reflete que as políticas
da educação média, ou privilegiavam a formação final dos estudos ou uma formação
voltada para o trabalho. Kuenzer (2000, p. 13) descreve que:
[...] a história do Ensino Médio no Brasil revela as dificuldades típicas de um
nível de ensino que, por ser intermediário, precisa dar respostas à
ambigüidade gerada pela necessidade de ser ao mesmo tempo, terminal e
propedêutico. Embora tendo na dualidade estrutural a sua categoria fundante,
as diversas concepções que vão se sucedendo ao longo do tempo, refletem

a correlação de funções dominantes em cada época, a partir da etapa de
desenvolvimento das forças produtivas. (KUENZER, 2000, p.13).

Na história da educação brasileira, especificmente, revela-se que no que se
refere ao Ensino Médio “[...] a formação escolar [...] durante os períodos colonial e
imperial tinha por finalidade a formação da elite” (NASCIMENTO, 2007, p. 79) em que
somente a parte abastada da sociedade deveria ter direito aos estudos, e, uma vez
que o trabalho manual era menosprezado, a classe trabalhadora não tinha o direito à
educação.
Nos períodos que se sucederam, caracterizados como o período de
consolidação da ordem capitalista, as instituições de organização da sociedade
brasileira, ainda que buscassem manter uma organização social no país que
prevalecesse a divisão de classes, começaram a entender que se fazia necessário
que os trabalhadores adquirissem alguns conhecimentos básicos educacionais para
ingressem no mercado de trabalho. Neste processo, o acesso à escola de fato acabou
sendo dividido simbolicamente entre aqueles que estudariam para o trabalho, por
meio das escolas profissionais, e aqueles que estudariam para o conhecimento
intelectual. Ou seja:
A economia brasileira, dependente do capitalismo internacional, consolidouse mantendo a tendência de concentração de renda, prestígio social e poder
em determinados estratos sociais e regiões do país de importância
estratégica para o centro hegemônico dominante, conservando uma grande
parcela da população nacional historicamente excluída de participação na
ordem econômica, política e social, mesmo depois de a produção do país ter
atingido um alto grau de crescimento e sofisticação. (Ibid p.79)

Porém, atualmente, mais do que tentar defender o que deve ser formado e/ou
ensinado no Ensino Médio levando em consideração a demanda capitalista, os
representantes governamentais nacionais e internacionais, ainda, tem que buscar
meios de combater os altos índices de exclusão escolar.
O mais recente estudo sobre o Ensino Médio, lançado pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF), no ano de 2015, intitulado “Os dez desafios para o
Ensino Médio: para garantir o direito de aprender de adolescentes de 15 a 17 anos”,
retrata, a partir de dados estatísticos fornecidos pelos organismos brasileiros, que os
jovens hoje “[...] são os mais atingidos pela exclusão escolar sendo mais de 1,7
milhões deles que estão fora da escola” (VOLPI; SILVA; RIBEIRO, 2014, p. 6). O
documento, ainda, acrescenta que:

Apesar de, nas duas últimas décadas, os indicadores tanto de acesso quanto
de permanência dos adolescentes de 15 a 17 anos na escola terem
melhorado, universalizar o ensino médio com qualidade permanece, ainda
hoje, um dos principais desafios no campo das políticas educacionais. (Ibid.,
2014, p. 11).

Tal relatório aponta que a escolha de realizar uma atividade remunerada, pelos
jovens, concomitantemente, aos estudos, no Ensino Médio, é uma das principais
causas do abandono escolar. Justificado, pela necessidade de legitimação da própria
adolescência, em sensação de deslegitimação pelas dificuldades financeiras, os
jovens precisam da aquisição de bens materiais para, então, comprarem e possuírem
bens que caracterizam a juventude. Assim, “[...] para uma grande parcela de
adolescentes, a condição juvenil só é vivenciada porque trabalham, garantindo o
mínimo de recursos para o lazer, o namoro ou o consumo, além de independência.”
(Ibid., 2014, p. 64).
No município de Santa Maria/ Rio Grande do Sul/ Brasil, vem-se percebendo que
os estudantes, sobretudo da classe popular, vem buscando concomitantemente aos
estudos obter uma referência financeira, a partir da prática de estágios remunerados,
no turno contrário aos seus estudos seja amparados pela Lei n.º 11. 788, de 25 de
setembro de 2008 (BRASIL, 2008) ou inseridos no mercado informal.
Um dos espaços que os jovens aparecem estagiando, são as EMEIS, que
necessitando de auxiliares pedagógicos que possam ajudar atender a grande
quantidade de crianças ingressantes cada vez mais cedo na primeira etapa escolar,
os demandam e aceitam como auxiliares.
A
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Antes de inciar a apresentação do contexto de uma EMEI pesquisada, vale
destacar alguns números pertinentes sobre estagiários auxiliares pedagógicos em
EMEIs na cidade de Santa Maria. Conforme os dados levantados no Setor de Estágios
da Prefeitura Municipal de Santa Maria1, o número total de estagiários no ano de 2015
era de 188 contratos, sendo 147 oriundos de estudantes da última etapa da Educação
Tais dados foram obtidos a partir da Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso
à informação de dados das instituições em todas suas instâncias (BRASIL, 2011). Os dados obtidos
são referentes ao último relatório gerado em maio de 2015.
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Básica. Neste sentido 78,19% dos contratos estudantes são com jovens do Ensino
Médio e 21,81% são com estudantes de cursos de graduação tais como: Pedagogia,
Matemática e Educação Física.
Vimos que a elaboração e implementação das políticas educacionais nacionais
são fruto de intenções complexas internacionais pensadas, em um contexto macro,
por alguém ou um grupo político, em um dado momento histórico de governança e de
reflexão sobre o desenvolvimento da sociedade. Assim:
[...] quando nos referimos à política educacional, estamos tratando de ideias
e de ações. E, sobretudo, de ações governamentais, reconhecendo que “a
análise de política pública é, por definição, estudar o governo em ação”. As
políticas educacionais nesta perspectiva, expressam a multiplicidade e a
diversidade da política educacional em um dado momento histórico. (SOUZA,
2003 apud VIEIRA, 2007, p. 56, grifo do autor)

Para além dos pressupostos de criação das políticas, acredita-se, também, que
o não cumprimento ou o não entendimento pleno das políticas públicas, em sua
totalidade, pode contribuir para que outros caminhos, dos que eram pretendidos pelas
mesmas, se abram para a sociedade, pois “[...] a depender do ponto de vista de onde
se examina uma determinada esfera de intervenção estatal a relação entre o todo e
as partes se modifica.” (Ibid., p. 56) nos diferentes campos de atividade.
Os jovens do Ensino Médio que atuam, hoje, como estagiários na cidade de
Santa Maria são exemplos das diversas interpretações que podem ocorrer na
elaboração de políticas públicas. Isso, porque amparados pela “Lei do estágio” a qual
define o estágio como “[...] um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos
[...]” (BRASIL, 2008), os mesmos vêm desenvolvendo atividades remuneradas que
não correspondem à um complemento de suas formações escolares, no turno inverso
ao escolar.
Nas observações, realizadas no ano de 2015, com seis jovens estudantes que
trabalham como estagiários, intitulados de “auxiliares pedagógicos” em uma EMEI da
cidade de Santa Maria, percebeu-se que existe uma supressão de envolvimento do
jovem, especificamente os do Ensino Médio, nas ações que exercem com as crianças
nos espaços da Educação Infantil (EI).
Notou-se que a ausência de relação entre os conhecimentos da etapa do Ensino
Médio com as exigências pedagógicas do espaço de Educação Infantil não

promoviam a vinculação entre as intencionalidades do jovem, enquanto estudante em
formação para o mercado de trabalho, com o os alguns objetivos pretendidos pelos
relatórios multilaterais.
Ou seja, o objetivo de que os jovens pudessem desenvolver habilidades
profissionais que “[...] pudessem ser adquiridas por meio da educação secundária, da
educação técnica e profissional formal; por meio de treinamento baseado em um
ambiente de trabalho, incluindo treinamento tradicional” (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO CIÊNCIA E A CULTURA, 2015, p. 27) não
era prioritário.
Com base nas respostas apresentadas pelos jovens constatou-se o motivo os
levaram a optar por trabalhar concomitantemente aos estudos, era a busca de meios
materiais de existência que os os propossionassem a consolidação de suas
personalidades. Tal constantação pode ser esclarecida, pois os jovens exprimiram,
que a escolha pelos estágios nas EMEIs, não estava relacionada ao que os mesmos
pretendem escolher como trabalho, em vias de perspectivas futuras, mas relataram a
escolha como uma forma de obter uma renda no momento presente. Abaixo, o quadro
de respostas sobre a justificativa da escolha pelo estagio remunerado:
Quadro 2: Respostas sobre a escolha pelo estagio.
Jovem 1: Porque trabalho desde os dezesseis anos e gosto muito de trabalhar.
Jovem 2: Para poder ajudar com uma renda a mais na minha casa.
Jovem 3: Para melhorar meus estudos.
Jovem 4: Para ajudar a minha família e comprar minhas coisas.
Jovem 5: Gastar muito.
Jovem 6: Para ter uma experiência nova e, saber qual profissão seguir.
Fonte: Elaborado pela autora.

Constatou-se, também, que 4 jovens entre os pesquisados utilizavam do seu
salário para ajudar na renda da família, seja para gastar consigo mesmo ou para
contribuir com seus estudos. Sobre a renda total familiar das pesquisadas, foi possível
identificar que a soma de todos os salários da casa com o valor do salário dos jovens,
estava entre um e dois salários mínimos1.

1

O valor do salário na época era de R$ 788,00.

Pode-se afirmar que o ato concomitante de uma profissão, desassociada de seu
sentido, rompe com o sentido unitário do Ensino Médio e os princípios dos relatórios
internacionais elaborados em desta etapa da Educação Básica.
A realização de um estágio sem interesses com os estudos realizados segrega
os estudantes que necessitam de renda para manter suas necessidades e os que não
necessitam, uma vez que jovens que trabalham concomitantemente aos estudos são
mais propícios a não terminarem seus estudos e terem altos índices de repetência do
que um jovem que somente estuda.
Segundo a UNESCO (ibid., p.26) a prática do trabalho não relacionado com a
promoção de uma promoção profissional articulada com os estudos, faz com que os
“alunos que trabalham fiquem para trás na aquisição de habilidades básicas” para a
formação da vida em sociedade.
Para Pierre Bourdieu e Patrick Champagne (1991) a universalização escolar
proporcionou ao mundo escolar a criação de jovens “excluidos do interior”. Isso
significa que mesmo que estes jovens tenham o acesso garantido na esfera escolar,
os mesmos continuam em situação de exclusão social uma vez que durante o
percurso escolar não irão possuir o mesmo capital e práticas culturais exigidas pela
escola e, consequentemente, ao ingressarem no mercado de trabalho continuarão à
ocupar as esferas trabalhalhistas menos valorizadas socialmente e por vezes as mais
precárias.
Neste sentido, as problemáticas levantadas anteriormente sobre o processo de
consolidação da identidade do Ensino Médio, relacionadas ao exercício do estágio
remunerado nos levam a relfetir que, ainda que o estágio remunerado, ofereça
subsídios financeiros aos jovens, o mesmo não aporta para uma formação de
habilidades e competências profissionais declarados em ambas as conferências.
Em contrapartida, o estágio remunerado é o que, de certa maneira, garante a
sensação de legitimidade e segurança financeira, principalmente, ao jovem carente e
com dificuldades financeiras. Ele é, muitas vezes, o recurso essencial para que se
possa justamente legitimar a permanência do jovem no “universo escolar” e fazer valer
os discursos em torno da universalização propostos tantos pelas demandas
internacionais quanto pelas políticas públicas nacionais.

Aponta-se que a forma como estes jovens estão inseridos no contexto dos
estágios, está propenso mais para a relação com o uma venda de mão de obra para
o mercado trabalho do que uma formação global para o trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados construídos neste trabalho, foram produzidos com base em no objetivo
da pesquisa que tratou de identificar, nas práticas de estágio remunerado exercidas
pelos jovens estudantes do Ensino Médio, EMEIs da cidade de Santa Maria, a
referência de alguns fragmentos anunciados nos relatórios desenvolvidos em torno da
etapa do Ensino Médio promovidos pela Organização das Nações Unidas para a
Ciência e a Cultura (UNESCO) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF).
Visto que a “Lei do Estágio” está disposta para orientar a formação do jovem
para o mercado de trabalho buscando a interlocução entre o trabalho e a educação,
e, tendo como premissa o estágio como uma prática que visa ser “[...] parte do projeto
pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando” (BRASIL,
2008), os estágios nas EMEIS não se concebem como um percurso de interlocução
entre trabalho e educação previstos por tais organismos.
Vimos que a contratação de jovens à partir da “Lei do Estagio” bem como a
universalização do acessso à ultima etapa da educação básica coincidem com os
discursos internacionais em torno da formação escolar juvenil.
Entende-se que o exercício do estágio remunerado, ainda que ofereça subsídios
financeiros aos jovens, não contribui para aquilo que se idealiza como sendo
importante para a formação social do jovem. O mesmo nesta prática não desfruta de
suas escolhas de forma autônoma e não realiza um trabalho que o identifique em sua
natureza. Logo, sua formação está sendo instigada para os caminhos da razão
mercadológica e não para o mundo do trabalho.
Dessa maneira, entende-se que as práticas de estágios realizadas pelos jovens
não estão coindicentes ao que se objetiva, tanto a Lei n.º 11. 778 de 2008 (BRASIL,
2008), sendo esta a única que garante a contratação do estágio realizado, e os
fragmentos citados de alguns organismos internacionais/multilaterais.

Portanto, entende-se que se faz necessário que as discussões sobre as políticas
públicas que orientam o jovem estudante do Ensino Médio público a estar atuando
como auxiliar pedagógico no contexto das escolas de Educação Infantil no município
de Santa Maria, sejam ampliadas na tentativa de criar práticas de estudo e de trabalho
que possam interferir e promover a qualidade de ensino e formação das crianças e
jovens envolvidos neste processo de atender e ser atendido.
Percebe-se que na luta pela universalização do Ensino Médio, os jovens não são
somente os “os indivíduos alvos da universalização”, mas, também, são os
protagonistas na luta pela permanência no universo escolar. Isto pois, é a partir de
uma atividade remunerada que os mesmos buscam as condições materiais de
existências necessárias por continuarem ligados à escola, e, sobre tudo viver o tempo
da juventude.
Com certeza, são assuntos que não se esgotam neste trabalho e que sobretudo
precisam ser pensados e articulados com seriedade e responsabilidade entre os entes
federados e as autoridades correlatadas.
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Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior

RESUMO
Nesta pesquisa, realizou-se um estudo acerca de políticas públicas na perspectiva de implementação
das TIC nas práticas pedagógicas na educação superior. E, para integrá-las a essas práticas, propõese a utilização de wikis como ferramentas pedagógicas. Para verificar a efetividade desta integração,
analisou-se a mediação dessa ferramenta na disciplina de Estágio Supervisionado de Ensino, do
Programa Especial de Graduação (PEG), Curso de Formação de Professores para Educação
Profissional, da Universidade Federal de Santa Maria. Este estudo objetiva exemplificar como a
integração das wikis nas práticas pedagógicas podem se constituir uma alternativa viável possível de
viabilizar a implementação das TIC na educação superior, servindo de exemplo para ser replicada em
outros contextos. Este trabalho investigativo na ferramenta wiki do Moodle ocorreu orientado pelos
princípios da Pesquisa-Ação num movimento cíclico-espiralado de ação-refleção-ação, no qual
professor e estudantes dialogam acerca do planejamento das aulas, refletem sobre esse processo, e,
após isso, têm uma nova ação. Após a análise dos dados, constatou-se que a integração da ferramenta
wiki em práticas pedagógicas é uma estratégia para implementar as TIC na educação, tendo grande
potencial para desenvolver um processo de produção colaborativa entre os envolvidos. Obteve-se um
bom resultado perante a integração da ferramenta wiki do Moodle às práticas pedagógicas da disciplina
de Estágio Supervisionado de Ensino, comprovando-se que a sua implementação é uma possibilidade
não só de promover uma educação mediada por TIC colaborativas, como também uma estratégia para
articular políticas públicas de incentivo à integração das tecnologias nas práticas pedagógicas na
educação superior.
Palavras-chave: Práticas pedagógicas mediadas por TIC. Tecnologias de Informação e Comunicação.
Práticas Pedagógicas na Educação Superior. Wikis.

INTRODUÇÃO
Este estudo surgiu em face do debate teórico-prático acerca de políticas públicas
na perspectiva de implementação das TIC nas práticas pedagógicas na educação
superior.
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Nota-se que há políticas públicas nesse viés, no entanto, tem-se a seguinte
problemática: as TIC são integradas nas práticas pedagógicas da educação superior?
Sendo assim, diante desta problemática, no que se refere à integração das TIC
na educação, realizou-se um estudo sobre algumas políticas públicas no contexto
nacional, contantes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN Nº
9.394/96 e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). No que concerne ao
contexto local, fez-se um breve estudo do Regimento Interno do Núcleo de Tecnologia
Educacional (NTE) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a fim de
contextualizar as políticas públicas implementadas na integração das TIC às práticas
pedagógicas da educação superior.
Para intermediar a educação em rede, tem-se como proposta a integração das
wikis às práticas pedagógicas. Deste modo, para ilustrar como este processo pode
ocorrer, analisou-se a integração dessa ferramenta na disciplina de Estágio
Supervisionado de Ensino, do Programa Especial de Graduação (PEG), Curso de
Formação de Professores para Educação Profissional, da Universidade Federal de
Santa Maria.
Com isto, este estudo tem por objetivo demonstrar como a integração das TIC,
quando bem exploradas, podem ser alternativas viáveis-possíveis de serem
implementadas no âmbito educacional da Educação Superior. Ou seja, no âmbito
desta pesquisa, quando bem-sucedida e implementada na Educação Superior, pode
servir de exemplo para ser replicada em outros contextos, firmando, assim, políticas
educativas voltadas para a implementação das TIC nas práticas pedagógicas.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO À IMPLEMENTAÇÃO DAS TIC NA
EDUCAÇÃO
No que se refere a políticas públicas, citam-se a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN Nº 9.394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), uma vez que trazem à tona a questão da integração das tecnologias na
educação.
Nessa perspectiva, nos PCN, levanta-se a seguinte questão:
É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos
como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar
atualizados em relação às novas tecnologias da informação e se

instrumentalizarem para as demandas sociais presentes e futuras. (Brasil,
1997, p. 67).

Assim, para instrumentalizar as suas práticas pedagógicas, os professores têm
inserido as TIC como aliadas ao processo de ensino-aprendizagem, a fim de tornar
suas aulas mais dinâmicas, atrativas e interessantes aos estudantes. Desta maneira,
percebe-se que as práticas pedagógicas têm sido repensadas diante desta era digital,
na qual tem influenciado consideravelmente a vida das pessoas, que estão a maior
parte do tempo “conectadas”.
Há de se observar que, desde 1997, conforme mencionado nos PCN, já era
prevista a necessidade de se adaptar as práticas educacionais ao uso de
computadores,

sendo

uma

estratégia

para

oportunizar

aos

estudantes o

conhecimento atualizado das TIC.
Por sua vez, na LDBEN nº 9.394/96, no art.23, inciso II, tem-se a devida
importância atribuída ao conhecimento acerca das tecnologias e de sua relação
gerada na sociedade, pois, considera-se que o estudante deva ter “compreensão do
ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores
em que se fundamenta a sociedade”. Desta maneira, julga-se pertinente implementar
práticas pedagógicas que integrem as TIC, as quais viabilizam aos estudantes o
conhecimento básico no que concerne às tecnologias, democratizando-as.
Nesse viés, os professores de todas as áreas devem inserir em suas práticas
pedagógicas as TIC como ferramentas potencializadoras para o desenvolvimento do
processo ensino-aprendizagem.
Como se vive em uma era digital em que os conhecimentos básicos de
computador têm sido considerados, em alguns casos, como fundamentais no mercado
de trabalho, vê-se, na sua inserção, também uma forma de preparar melhor os
estudantes para esta demanda.
Nesse sentido, segundo a LDBEN nº 9.394/96, art. 2º,
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.

Do exposto, ao refletir sobre a educação superior, percebe-se que a referida
qualificação para o trabalho e a formação profissional tem sido oportunizada não

apenas na forma presencial, como também na educação a distância (EAD). O que
sinaliza um grande avanço na efetiva implementação das TIC na educação, mas ainda
temos grandes desafios no ensino presencial, que ainda está insipiente na maioria
dos cursos.
No que concerne à mediação do processo de ensino-aprendizagem, tem-se o
exemplo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que, através do Ambiente
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) Moodle, possibilita que os professores
promovam práticas pedagógicas no ensino superior mediada pelas TIC.
Na UFSM, para promover a expansão e a interiorização da educação mediada
por tecnologias, a partir da Resolução n. 021/2011, foi criado o Núcleo de Tecnologia
Educacional – NTE e foi aprovado o seu Regimento Interno.
No art. 1º, capítulo 1, do Regimento Interno do NTE, destaca-se a sua finalidade
para executar as políticas institucionais
[...]nas modalidades educacionais mediadas por tecnologias em cursos de
graduação, programas de pós-graduação e extensão, atuando como agente
de inovação dos processos de ensino-aprendizagem bem como no fomento
à incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação aos projetos
pedagógicos da UFSM […].

Deste modo, percebe-se que, na UFSM, através do NTE, além de convergir as
modalidades educacionais, fomenta-se a implementação das TIC na instituição,
viabilizando, assim, políticas públicas, a fim de integrá-las ao processo de ensinoaprendizagem, seja na modalidade presencial, semipresencial ou a distância.
Também se ressalta que, no inciso VII, do art. 1º, do Regimento Interno do NTE,
as TIC serão fomentadas e difundidas no ensino na perspectiva de estimular a autoria
dos professores e dos estudantes, como também de “disseminar o conhecimento
produzido para as escolas públicas de ensino fundamental e médio”. Assim, nota-se
que esta instituição fomenta e incentiva práticas mediadas por TIC.
Portanto, ao refletir acerca de políticas públicas que incentivem a implementação
das TIC na educação, nota-se que estas terão êxito quando realmente forem
viabilizados meios de incentivo através de políticas institucionais para seu fomento e
difusão. Além disso, acredita-se que seja necessária uma adesão por parte dos

professores, uma cooperação, ou seja, que estes profissionais estejam abertos para
repensar suas práticas pedagógicas e dispostos a integrá-las às TIC.
TIC NA EDUCAÇÃO E NA SUA INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA
EDUCAÇÃO SUPERIOR
Vive-se em uma sociedade informatizada e, para contextualizar as atividades
educativas, por que não fazer uso de práticas mediadas por TIC? Esta nova postura
pedagógica não seria uma forma de acompanhar esta era digital?
Nessa perspectiva, para atender as demandas da atualidade, que estão imersas
na cultura digital, tem-se como proposta a inserção de práticas pedagógicas
integradas às ferramentas digitais, como as TIC.
Couto e Coelho (2013, p. 4) afirmam que as TIC “potencializam aspectos
significativos que contribuem para a prática pedagógica, a saber: um processo de
ensino e aprendizagem colaborativo, interativo, onde não há centros fixos, ora está no
professor, ora no aluno, ora no material didático (…).
Diante de um cenário educacional que pode integrar as TIC nas práticas
pedagógicas, tem-se a possibilidade de desenvolver atividades que permitam
estudantes e professores compartilharem seus conhecimentos, promovendo, assim,
uma aprendizagem cooperativa entre os envolvidos.
Segundo Lévy (1999, p. 173), o professor tem sua prática pedagógica “centrada
no acompanhamento e na gestão das aprendizagens”, incentivando a troca dos
saberes e a mediação da aprendizagem.
Neste contexto educacional, professores e estudantes são sujeitos ativos do
processo ensino-aprendizagem, criando-se, por exemplo, pela plataforma Moodle, um
espaço aberto para que os envolvidos construam de forma colaborativa seus
conhecimentos. Assim, o professor é um mediador do conhecimento e, ao integrar as
TIC em suas práticas pedagógicas, pode criar meios para viabilizar uma
aprendizagem em rede.
Neste processo de ensino-aprendizagem, “Os professores aprendem ao mesmo
tempo que os estudantes e atualizam continuamente tanto seus saberes 'disciplinares'
como suas competências pedagógicas” (LÉVY, 1999, p. 173). Com isso, pode-se

afirmar que as TIC representam “novas maneiras de aprender e ensinar” (COUTO e
COELHO, 2013, p. 9).
Seguindo esta nova essência do ensinar e do aprender por meio da integração
das TIC nas práticas pedagógicas, sugere-se a proposição de atividades de estudo
mediadas pelas ferramentas wikis, as quais serão explanadas na próxima seção.
WIKIS COMO FERRAMENTAS MEDIADORAS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM
REDE
Para integrar as TIC às práticas pedagógicas, tem-se a possibilidade de articulálas ao processo de ensino-aprendizagem por meio de ferramentas como as wikis
disponíveis em Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem (AVEA).
Segundo Schons (2008, p. 80), as wikis consistem em páginas abertas da web,
que permitem a criação, o gerenciamento e a publicação de conteúdos por
colaboradores, sendo uma plataforma que enfatiza a interação e a colaboração. Ao
incorporar estas ferramentas às práticas pedagógicas, proporciona-se aos estudantes
um espaço aberto para a produção em conjunto de um texto acerca de algum assunto
proposto pelo professor. Por sua vez, ao lançar um tema a ser discutido pelos
estudantes, oportuniza-se a interação entre os envolvidos e cria-se um ambiente
colaborativo, em que todos podem compartilhar os seus conhecimentos, e, de forma,
conjunta, construírem um senso comum acerca do assunto em questão.
Para Abegg et al. (2009, p. 1646) “Wikis estão sendo destacados com uma
tecnologia acessível, com alto potencial de interação e que possibilitam o aprendizado
em conjunto, a partir da reflexão colaborativa”. Portanto, ao “lançar mão” desta
ferramenta tecnológica, têm-se a possibilidade de integrar às TIC às práticas
pedagógicas, como também de proporcionar um ambiente de aprendizagem
colaborativa em rede. Ou seja, as wikis não só originam “novas formas de colaboração

escolar”, mas também transformam os “quefazeres educativos cotidianos na
perspectiva da coautoria” (ABEGG, MÜLLER e FRANCO, 2010, p. 374).
Nessa perspectiva, ao integrar a ferramenta wiki no processo de ensinoaprendizagem, tem-se uma forma de mediar práticas pedagógicas em rede, as quais
geram um espaço de colaboração e o incentivo da autoria.
Conforme Abegg, Müller e Franco (2010, p. 374), “a ferramenta wiki potencializa
a colaboração num escopo de mudança cultural, já que o modo de produção requer
uma conduta participativa e ativa”. Ainda, os referidos autores destacam o seu
potencial para gerar comunicação e colaboração.
Portanto, a integração das wikis nas práticas pedagógicas da educação superior
pode possibilitar o desenvolvimento de um ensino-aprendizagem mediado pelas TIC,
colaborando para uma formação mais atualizada em relação às demandas sociais
presentes e futuras.
METODOLOGIA E AÇÕES DE PESQUISA
Para o desenvolvimento deste estudo, na perspectiva de implementar as TIC nas
práticas pedagógicas, realizou-se um estudo na disciplina de Estágio Supervisionado
de Ensino (ESE), no PEG, o qual foi mediado pela ferramenta wiki. Nesta pesquisa,
além do professor regente da disciplina de ESE, participaram estudantes de vários
semestres do referido curso de formação de professores.
No percurso da pesquisa, interfaceou-se procedimentos de investigação e
estratégias de ação, no âmbito da Pesquisa-Ação Escolar mediada pelas tecnologias
educacionais.

Nesse

processo,

realiza-se

dois

movimentos

investigativos:

retrospectivo e prospectivo. Portanto, orientou-se pela dupla dialética indivíduosociedade e teoria-prática e transitou-se entre auto-reflexões e reflexões deliberativas.
A Pesquisa-Ação mediada pelas tecnologias educacionais em rede tornou-se
teoria-guia do trabalho teórico-prático da pesquisa, principalmente, porque no
contexto da educação como prática da liberdade, conduziu "uma investigação
sistemática realizada por profissionais para melhorar o ensino e a aprendizagem"
(FELDMAN & CAPOBIANCO, 2000, p. 01, destaque em negrito nossos), o que
considera-se ter alcançado ao longo deste período de pesquisa e investigação.

O trabalho produtivo foi implementado através do tripé Planejamento, Execução
e Avaliação (PEA), de forma cíclica-espiralada, sempre estudando casos como
estratégias de avaliação. Neste contexto, as ações foram implementadas no
movimento cíclico-espiralado, característico da pesquisa-ação (FELDMAN &
CAPOBIANCO, 2000), na interface teoria-prática, no movimento restrospecçãoprospecção, gerador de inovações e mudanças educacionais viáveis-possíveis.
Desta maneira, primeiramente, o estudante-estagiário define o campo de
atuação. Após, são realizadas as primeiras etapas do ESE, que consistem na
elaboração do “Plano de Ensino” e no “Planejamento das atividades docentes”. Para
isso, disponibilizou-se ao estudante-estagiário a ferramenta de atividade wiki do
Moodle, para que produzisse, desde o início, seus planejamentos de forma
colaborativa e em rede. Concretamente, criou-se uma área de produção colaborativa,
a qual pôde ser configurada de duas maneiras:
a) através de ligação hipermidiática para cada estudante-estagiário (uma
hiperligação com seu nome), sendo a mesma acessível, inclusive, para edição, para
todos da turma. Ou seja, tem-se um espaço para que os estudantes colaborem entre
si.
b) na forma de wikis individuais, na qual apenas o estudante-estagiário e o
professor orientador têm acesso e possibilidade de edição. Neste espaço, tem-se a
interação e colaboração entre estudante e professor.
Desta forma, embora cada um produza individualmente na sua área,
potencializou-se a interação mediada pelas tecnologias em rede entre todos, inclusive,
do professor-orientador.
Para a realização da produção colaborativa nesta disciplina, orientou-se aos
estudantes-estagiários que produzissem planejamentos semanais, conforme a carga
horária da disciplina da educação básica onde atuariam. Em termos de organização
didático-metodológica, sugeriu-se que: 1 – criassem área hipermidiática para cada
planejamento semanal (uma hiperligação com os números dos planejamentos,
exemplo: Planejamento Aula 1, Planejamento Aula 2...) e 2 – que não produzissem
nada da disciplina, em especial em termos de planejamento e relatos das
implementações, fora da ferramenta wiki do Moodle.

Assim, na Figura 1, tem-se a ilustração do espaço colaborativo em que a wiki foi
implementada para intermediar a produção dos “Planejamentos, Relatos das aulas e
Análise Crítica de estágio III”. Ou seja, da prática pedagógica desenvolvida na
disicplina por intermédio desta ferramenta de tecnologia educacional.
Figura 1 – IIlustração do espaço colaborativo intermediado pela ferramenta wiki

Fonte: Dados de pesquisa.

Deste modo, o trabalho investigativo na ferramenta wiki do Moodle ocorreu
orientado pelos princípios da ação-refleção-ação, no qual o professor-orientador faz
anotações (com inserções, comentários e questionamentos) com o intuito de
colaborar na produção do planejamento da aula, mas, principalmente, para o processo

reflexivo. Por sua vez, com base nessas anotações dos docentes, os estudantesestagiários foram reorientando as elaborações dos planejamentos seguintes.
A seguir, apresenta-se um exemplar de integração das TIC nas práticas
escolares na disciplina de Estágio Supervisionado de Ensino (ESE) do PEG, sendo
que, na Figura 2, tem-se o planejamento prévio elaborado por um estudante e os
escritos em letras de cor verde são as orientações da professora orientadora.
Figura 2 – Orientação de ESE mediado por TIC

Fonte: Dados de pesquisa.

Com a análise destes dados, observou-se que este é um planejamento que não
necessitou de muitas alterações, pois o estudante-estagiário já apresentava um bom
domínio na habilidade de planejar aulas. Além disso, destaca-se que o referido
planejamento segue a organização didático-metodológico dos Três Momentos
Pedagógicos, que são: 1) Desafio Inicial (DI); 2) Melhor Solução Escolar do Momento
(MSEM); e 3) Desafio mais amplo (DA) (ABEGG e BASTOS, 2005). Esses momentos,
por sua vez, são identificados, no referido planejamento, apenas pelas abreviaturas.
Por fim, salienta-se que houve a colaboração docente entre o estudanteestagiário e a professora supervisora (da educação básica), pois, mesmo sendo a
primeria aula do estagiário, ele deu continuidade no conteúdo iniciado pela referida
professora, conforme pode ser visto no momento MSEM, destacados em verde na
Figura 3, a seguir:

Figura 3 – Planejamento de aula finalizado após orientações da professora orientadora

Fonte: Dados de pesquisa.

Na Figura 3, tem-se o produto final da integração das TIC na prática pedagógica
de orientação de Estágio Supervisionado de Ensino, ou seja, o planejamento da aula
finalizado e pronto para sua implementação. Nele, podemos observar os destaques
em verdes, que mostram a incorporação, pelo estudante-estagiário, das orientações
da professora orientadora.
Neste exemplo, foi necessária apenas uma intervenção/orientação da professora
orientadora, ou seja, o estagiário fez o planejamento inicial, a professora orientadora
fez as orientações que foram aceitas pelo estagiário e o trabalho foi finalizado. Mas,
nem sempre é assim. Em muitos casos, são necessárias várias edições até que o
planejamento seja finalizado.
Assim, o Histórico da ferramenta wiki do Moodle, deixa marcas das mudanças
necessárias, sinalizadas no processo reflexivo, conforme mostra a Figura 4, a seguir.
Figura 4 - Histórico das alterações realizadas na produção do planejamento de aula

Fonte: Dados de pesquisa.

Após a análise das alterações realizadas nesta produção colaborativa,
constatou-se que os primeiros planejamentos, normalmente, são os que precisam ser
mais reelaborados, gerando assim, um número maior de versões no Histórico. Ou
seja, quanto maior o Histórico, mais reelaborações do planejamento ocorreu.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a análise dos dados desta pesquisa, constatou-se que a integração da
ferramenta wiki em práticas pedagógicas é uma estratégia para implementar as TIC
na educação superior, tendo grande potencial para desenvolver um processo de
produção colaborativa entre os envolvidos. O que representa uma possibilidade de
implementar uma ferramenta colaborativa como aliada às práticas pedagógicas em
qualquer nível escolar, seja na educação superior ou na básica.
Observou-se também que as TIC, quando bem exploradas, podem servir de
suporte às práticas pedagógicas, permitindo que seja desenvolvida uma educação
mediada pelas tecnologias educacionais.
Portanto, ao obter um bom resultado perante a integração da ferramenta wiki do
Moodle às práticas pedagógicas da disciplina de Estágio Supervisionado de Ensino,
verificou-se que a sua implementação é uma possibilidade de promover uma
educação mediada por TIC colaborativas, sinalizando, assim, uma alternativa de
prática a ser replicada não só na educação superior, como também na educação
básica.
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RESUMO
O presente artigo é resultado de uma pesquisa proposta dentro ensino de geografia, e que buscou
verificar o uso pelo professor da linguagem visual encontrada no livro didático do 6º ano do Ensino
Fundamental da escola básica, como forma de comunicação do conteúdo. A pesquisa se desenvolveu
em etapas. A primeira pesquisa bibliográfica. Na segunda etapa fez-se uso de entrevista com
professores de Geografia do Ensino Fundamental e na terceira etapa fez-se uso de questionário como
forma de coleta de dados. A pesquisa é do tipo quanti-qualitativa. E para dar suporte a pesquisa,
apoiou-se em diferentes autores pesquisadores da temática, entre esses está Gatti (2204), Fanti (2003),
Matozo (2010), Pimentel (2011) entre outros. A relevância do estudo esteve, por entender que o livro
didático faz parte da cultura e da memória visual de muitas gerações e que ao longo das transformações
ocorridas na sociedade, ele permanece imperioso como instrumento mediador na construção do
conhecimento. Como resultado da pesquisa, temos que partes dos professores fazem uso das
linguagens encontradas no livro didático, no entanto uma parcela significativa, 50% se diz não utilizar.
Outra situação importante, esta na compreensão entre todos os sujeitos da pesquisa de que o livro
didático é um parceiro do professor e que a semana letiva é praticamente inteira com a presença do
livro didático. Como considerações tem-se que o livro didático da sua origem ao contexto atual vem se
modificando, buscando se atualizar e ser um instrumento importante e de qualidade no ensino de
Geografia.
Palavras-chave: Livro Didático. Ensino de Geografia. Linguagem. Comunicação Visual.

INTRODUÇÃO
O presente estudo buscou verificar as formas de comunicação visual existente
no livro didático de Geografia do 6º ano do Ensino Fundamental I e como se dá sua
utilização pelo professor da disciplina no contexto de sala de aula. O estudo se dividiu
em etapas, sendo que a primeira se constituiu de pesquisa bibliográfica em que
buscou a trajetória do livro didático.
Essa preocupação com a questão histórica do livro didático se fez necessária
para melhor entendimento do seu papel na sociedade e na prática pedagógica
cotidiana do professor.
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A segunda etapa constituiu-se de entrevista com o professor de Geografia da
Escola Básica sobre como o mesmo trata a comunicação visual trazida pelo livro
didático em suas aulas. A terceira etapa se deu pelo uso de um questionário
direcionado ao professor, nesse buscou entender sua relação com o livro didático e
assim poder confrontar sua fala com sua escrita.
A relevância do estudo está por entender que o livro didático faz parte da cultura
e da memória visual de muitas gerações e que ao longo das transformações ocorridas
na sociedade, ele na atualidade ainda permanece imperioso como instrumento
mediador na construção do conhecimento.
Assim, o livro didático se apresenta como um produto cultural combinado,
híbrido, e existindo entre o “cruzamento da cultura, da pedagogia, da produção
editorial e da sociedade” (STRAY,1993, p.77-78).
No contexto atual da escola básica esse instrumento auxiliar de ensino de origem
na cultura escolar, convive de forma “harmoniosa” com demais instrumentos
disponíveis na escola.
Cabe destacar que antes mesmo da invenção da impressa no final do século XV,
os livros assumiam a forma de caderno de textos, na Europa, e eram produzidos por
estudantes universitários (PASSOS, et. al. 2011).
Com o nascimento da imprensa, o livro se tornou um dos primeiros produtos a
serem produzidos em série e, acabou ganhando o título de fieis “depositário das
verdades científicas universais” (GATTI JÚNIOR, 2004, p.36). É relevante citar ainda
que “a trajetória para que os livros didáticos, dicionários, obras literárias e livros em
Braille chegassem até as escolas brasileiras teve início em 1929” (FREITAS e
RODRIGUES, 2008, p. 3).
De lá para cá, o livro didático não é o mesmo, suas alterações e sua composição
de princípios se modificaram com a história do Brasil. Ao longo do tempo foram
acrescentadas as suas páginas diferentes formas de comunicação visual, entre essas
estão a imagens, a fotografias, os mapas, entre outras.
O que se observa é que as mudanças ocorridas dentro das páginas do livro
didático foram pensadas para estimular o aluno e ampliar o interesse do mesmo pelos
conteúdos.

Mas, o livro sozinho não ensina, ele necessita de alguém que o conheça, e nesse
processo, o professor assume um papel importante como mediador do conhecimento
trazido pelo livro didático.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para compreender a integração do livro didático na educação brasileira é
importante enfatizar a história do Brasil, questionando-se como esse material que é
considerado um “manual” por muitos estudiosos o tema, começou a fazer parte da
cultura escolar.
Para isso, buscando contextualizar a temática, recorremos aos estudos de
Pimentel; Vilela (2011) que apresentam a existência de cinco períodos de introdução
da educação no território brasileiro:
O primeiro período do século XVI até meados do século XVIII, marcado pelo
predomínio dos colégios jesuítas. O segundo período, do final do século XVIII
e início do século XIX, foram os primórdios da iniciativa estatal de
organização da escolarização com as aulas régias e avulsas. O terceiro
período, do início da república, foi aquele em que ocorreram os primeiros
passos da institucionalização dos colégios e liceus públicos, do final do século
XIX até 1930. O quarto período foi marcado pela racionalização, centralização
e organicidade da educação no país, teve início em 1931 até 1960. E o quinto
período teve início em 1961 e marcou a educação pela democratização e
modernização. (PIMENTEL E VILELA, 2011, p.3).

O autor acresce que, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em
1808, os jesuítas iniciaram a implantação de liceus e da Escola Pedro II destinado a
formação dos filhos de grandes proprietários de terra e trabalhadores. Naquela época
os compêndios tinham durabilidade de apenas um ano, pois os alunos escreviam
nestes e eram descartados rapidamente, era estruturado com textos e questões para
resolução, não continham imagens e figuras que poderiam ser realizadas análises
para a melhor compreensão da realidade do aluno e sua relação com o conteúdo do
que seria o livro didático no presente.
Cabe ressaltar que compêndio nesse período era entendido, segundo Oliveira
(1980) apud Matozo (2010, p. 03) como:
[...] Livros que expunham total ou parcialmente a matéria das disciplinas
constantes dos programas escolares; [...] Livros de leituras de classe são
livros usados para a leitura dos alunos em aula; tais também são chamados
de livros de texto, livro-texto, compêndio escolar, livro escolar, livro de classe,
manual, livro didático.

O livro didático na época do império português era visto como um instrumento
disseminador de ideias e conceitos, com total conhecimento de que os livros tinham o
objetivo de instruir e passar conhecimento o governo desejava o controle dos
conhecimentos trazidos e emitidos pelos livros didáticos e até o impedimento de
circulação do mesmo. No entanto, para Teixeira (2005, p. 2-3):
O livro assume um duplo papel, que seria o de instruir e, ao mesmo tempo,
controlar ações discentes e docentes, ao divulgar as práticas almejadas e,
consequentemente o modelo ideal de sujeito, fosse ele aluno ou professor.
Diante deste fato, se tornou necessário por parte das autoridades
governamentais, uma série de normas que regulassem a sua elaboração,
aprovação e circulação.

Na década de 1930, início do Governo Vargas, nesse momento da história, o
livro didático era visto como algo incomum, pois, está desconectado da realidade dos
alunos. Essa distância da realidade observada, devia-se pelo fato desse ser elaborado
em outro país, caracterizando-se como sendo sem relação com a sociedade brasileira
em geral. Em 1938 foi Instituída pelo Ministério da Educação, a Comissão Nacional
do Livro Didático (CNLD) estabelece condições para a produção, importação e
utilização do livro didático no Brasil, neste mesmo ano, foi definido o Institui Nacional
do Livro Didático que encontrava-se ligado ao Ministério da Educação, onde os livros
didáticos eram caracterizados como compêndios que mostrariam de maneira parcial
a matéria das disciplinas presentes nos programas escolares. E somente em 1985 é
criado o Programa Nacional do Livro Didático com o objetivo de consentir ao professor
a escolha do livro didático e transforma-lo em um material que será utilizado por mais
tempo, no caso, três anos. (SCHAFFER, 2003 apud ALMEIDA, 2013).
Sobre o Programa Nacional do Livro Didático, Pimentel e Vilela (2011, p. 9)
esclarecem que:
[...] o PNLD é um programa que normatiza os livros didáticos no país. Entre
os seus propósitos está a distribuição gratuita de livros didáticos de todos os
níveis do ensino básico, incluindo a educação de jovens e adultos e educação
especial.

Nos anos 90, o objetivo do livro didático sofre mudanças. Pois nesse momento
o aluno passa a interagir com o professor e o conteúdo, e o livro tem a função de
auxiliar na compreensão da realidade onde vive. É nessas duas concepções que se

nota como esse recurso alternou-se durante os anos, alterando as linguagens que
compõem este material. Para Silva e Jeane (2006, p. 37):
O livro didático, enquanto instrumento auxiliar para a prática do professor e
do aprendizado do educando, é um simples objeto, passível e maleável; mas
quanto à sua constituição, tem uma dinâmica própria pois não é isento do
debate que o anulo e o re-constrói, ou seja, responde pela produção do
ensino.

Em 1993 o Ministério da Educação, dispõe de um grupo de especialistas
encarregada de avaliar a qualidade dos livros mais solicitados pelos professores e de
estabelecer critérios gerais de avaliação. Em 1994, há a Publicação do documento
Definição de critérios para avaliação dos livros didáticos. Em 1996 – ocorre o início
do processo de avaliação pedagógica dos livros didáticos (PNLD/1997).

Nesse

mesmo ano há a extinção da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) e
transferência da execução do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Em 1999, acontece a nomeação da Comissão Técnica por meio de Portaria
Ministerial. No ano de 2001, há a primeira avaliação dos dicionários distribuídos aos
alunos do Ensino Fundamental. Em 2002, o Ministério da Educação realiza a
avaliação dos livros didáticos em parceria com as universidades. No ano de 2003, o
livro didático com novas leis e entendimentos passa a comtemplar todos os
estudantes do Ensino Fundamental e Médio como um material pedagógico e que os
acompanhará diariamente em todas as suas atividades acontecidas no contexto
escolar.
Conclui-se nesta primeira parte que o propósito do livro didático é o de auxiliar o
professor na transmissão do conhecimento, sendo este um recurso para facilitar a
aprendizagem. Deve ser explorado ao máximo pelo professor e utilizado para que o
aluno compreenda o conteúdo relacionado a sua realidade social.
AS LINGUAGENS COMO COMUNICAÇÃO VISUAL NO LIVRO DIDÁTICO DE
GEOGRAFIA
A geografia é uma ciência que busca compreender através de observações e
analises o território, o lugar, a paisagem, a região e o espaço, sendo este designado
como espaço geográfico, onde ocorrem as relações entre a sociedade e a natureza.

Vigotski apud Schelbauer; Filizola (2014, p. 4), destaca que para o processo de
desenvolvimento intelectual é fundamental ter o entendimento dos conceitos em
relação ao pensamento e a língua, ocorrendo uma inter-relação entre esses dois
conceitos, assim a comunicação visual não é apenas uma expressão de
conhecimento adquirido pela criança, compreendendo o papel que a linguagem tem
no desenvolvimento e caráter do indivíduo [...] pode-se dizer que é o uso da linguagem
que determina, transforma o pensamento do indivíduo que, junto com a ação, constrói
seus conceitos, crenças, sua aprendizagem (SCHELBAUER; FILIZOLA, 2014, p. 4).
Compreende-se também que a linguagem é uma maneira de se expressar e
comunicar-se com os indivíduos, podendo ocorrer com a escrita, com a visualização
de imagens e com a voz. A esse respeito, encontramos a colocação de (BAKHTIN,
2002 apud ALMEIDA, 2013, p. 88):
A linguagem não permeia o campo individual, pois o indivíduo é construído
socialmente, ou seja, qualquer leitura de imagens que uma pessoa faça,
embora parta de uma única pessoa e expresse sua visão e sua opinião, foi
construída social e historicamente, a própria visão de mundo é processo
construído socialmente.

Muitos estudos discutem a importância de estudar as linguagens e suas
diferentes maneiras de expressão, para isso recorremos ao trabalho de Lima (2012);
Pinto (2012) e Fanti (2003); que realizaram seus estudos utilizando como referência
Mikhail Bakhtin, e no que confere ao ensino de língua materna, Lima (2012, p. 176)
entende essa como:
[...]a concepção de linguagem, bem como o método adotado para seu estudo,
apresentados pelo Círculo bakhtiniano, apontam para uma metodologia de
ensino/aprendizagem que seja pautada no que denomina de realidade
primordial da língua(gem), a interação discursiva, considerando todas as
implicações do enunciado concreto [...].

Sob esse aspecto, a linguagem se estabelece como uma replicação em relação
aos enunciados do locutor, fundamentado a respeito de um discurso realizado pela
sociedade que tem divergências entre suas opiniões, assim, a linguagem se
concretiza na maneira em como um indivíduo analisa o seu semelhante, esperandose atitudes e expectativas que possam revelar concepções que retratam a dedicação
em conseguir incentivos para o corpo social atuante. Complementando este
pensamento, Lima (2012, p.170) afirma que:

Na teoria bakhtiniana o que importará no estudo da linguagem não é o
aspecto formal da língua, mas seu caráter interacional enunciativo discursivo,
ou seja, a língua para Bakhtin está sempre a serviço de um locutor que a usa
numa determinada condição de enunciação em que a palavra, o signo, está
de acordo com a situação social estabelecida concretamente. Isso significa
que o estudo da linguagem, nessa perspectiva, considera sempre a produção
de sentido num dado contexto em que sujeito e linguagem estão
irrevogavelmente atrelados.

A partir desse pensamento, busca-se também poio em Fanti (2003, p. 99) que
afirma que a linguagem do ponto de vista bakhtiniano:
Tem vida em um espaço enunciativo-discursivo e, com isso, amplia-se mais
ainda ao ser considerada não como um privilégio do verbal, ou seja, todas as
manifestações que tenham a interferência do homem constituem-se como
linguagem, enunciado, texto.

Assim, a comunicação visual não deve ser condicionada como ferramenta,
ambas não devem ser tratadas sem o sujeito, pois é ele que desenvolve a condição
de locutor e se expressa de diferentes maneiras, utilizando a fala, a observação, a
escrita, oferecendo oportunidade de manter relações com a sociedade (LIMA, 2012,
p. 171).
No ensino de geografia, as diferentes linguagens podem contribuir para
aumentar as informações sobre determinado assunto e auxiliar no tratamento de
conceitos e interpretações. É necessário que os professores encontrem novas
linguagens para complementar os conteúdos, propiciando ao aluno uma aula mais
envolvente e dinâmica. Nesta mesma linha de raciocínio, Dias (2012) nos trás que:
Ensinar geografia utilizando múltiplas linguagens como recurso metodológico
é uma estratégia para que as aulas se tornem mais interessantes, e, assim,
despertem a atenção dos alunos, propicie a articulação dos saberes e
aproxime o conteúdo da aula à realidade, já que, muitas vezes, parece
distante da vida cotidiana (DIAS, 2012, p. 11).

Na escola, sobretudo, na utilização do livro didático pelo professor, encontra-se
diversas maneiras de se transmitir o conteúdo aos alunos, entendidas por linguagens
“alternativas”, entendida por Cavalcanti (2010, p.9) como:
Outras formas de linguagem, além da verbal, e outros gêneros de texto, além
dos gêneros didáticos tradicionais ― o filme de ficção, o documentário, a
música, a fotografia, a literatura, o texto jornalístico, o teatro, a charge, a
Internet, o jogo virtual, o computador e a Internet. Essas linguagens exigem
abordagem interdisciplinar e articulação entre razão e sensibilidade, além de
favorecer o conhecimento conceitual e a comunicação mais sintética.

Pensar o ensino de geografia nos faz pensar como é primordial a contribuição
que a comunicação visual pode nos dar, analisando a formação cultural no contexto
escolar e que diversos conceitos podem ser explicados, sendo assim, o papel da
escola é de estimular a manifestação cultural, proporcionando princípios para uma
interpretação crítica da sociedade.
O USO DAS LINGUAGENS ENCONTRADAS NOS LIVROS DIDÁTICOS E O
PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Como ressalta Lajolo (1996, p.5), a expectativa do livro didático é que, a partir
dos textos informativos, das ilustrações, diagramas e tabelas, seja possível a
resolução dos exercícios e atividades cuja realização deve favorecer a aprendizagem.
Na perspectiva de Souza (2012, p.75):
No ensino de Geografia, quando se diz ler o texto, não nos referimos apenas
ao escrito, apesar de o texto ser considerado a forma mais estruturada de
organização das ideias. Há, no entanto, várias formas de explicitar os
conteúdos geográficos. O mapa, a fotografia, as formas espaciais, dentre
outros, cada um possui seus signos próprios para serem lidos para, com isso,
operar seus significados. Se os signos são espaciais e explicitam conteúdos
espaciais, os respectivos significantes se reverberam em dimensões capazes
de desenvolver um pensamento espacial no aluno.

Quando nos referimos ao ensino Geografia, não é apenas ao escrito, apesar de
ser uma das formas mais organizadas de ideias. No entanto, podemos encontrar
diversas formas para ilustrar os conteúdos geográficos. Temos como exemplo a
fotografia que através da tecnologia podemos ter noção de como é diversas regiões
do planeta e o universo em que habitamos, através de mapas podemos observar
divisões e coordenadas dessa forma o aluno se torna capaz de desenvolver um
pensamento especial, do que se está sendo estudado.
Neste sentido, o livro didático coloca-se como um importante objeto cuja
dinâmica do espaço geográfico pode ser compreendida a partir de diferentes
linguagens. Para Lajolo (1996, p. 3), no que diz respeito ao o livro didático:
Este material é um importante portador para elas e que como ele não é
constituído apenas de linguagem verbal, é importante que todas elas sejam
igualmente eficientes, pois ele é um material que possibilita diferentes leituras
e possui diferentes leitores.

Assim, as imagens constituem recursos didáticos importantes, pois quando se
se observa determinado objeto é pode-se encontrar conceitos relacionados à
diversos fenômenos e manifestações que são essenciais no entendimento dos
conceitos materializados nas aulas de geografia.
O professor de geografia em relação às linguagens deve pensar em um novo
pensamento referente a educação, desconsiderando as práticas habituais, que
desenvolvem a memorização do conteúdo sem a preocupação de se compreender,
deste modo, o professor deve integrar novas técnicas para ampliar a aprendizagem.
No que diz respeito, a comunicação visual, Mussoi (2008, p. 15) faz um
importante trabalho, tendo como temática o uso da fotografia no ensino de Geografia,
e dentro do seu entendimento essa se constitui um elemento desafiador em relação a
aprendizagem, servindo para os questionamentos iniciais visando estimular no aluno
o desejo de se apoderar de ideias de definam o conhecimento.
Assim, as fotografias que são utilizadas para a elucidação de determinado texto,
também podem ser empregadas para a obtenção de conhecimento e informações,
constituindo para o professor um recurso que irá contribuir para o aprendizado. As
charges também se apresentam como um instrumento importante na hora de
comunicar o conteúdo ao aluno, promove o criticismo de maneira criativa. Assim:
As charges são transmissoras de informação, quanto agentes de lazer para
grande número de pessoas que gosta deste tipo de leitura. Seu uso na escola
permitirá aos alunos “ampliarem a capacidade de observação e de
expressão, ao estimular a fantasia, ao despertar o prazer estético, senso de
humor e a crítica, tornando o ato de ler uma atividade prazerosa e
contribuindo para estabelecer o hábito saudável da leitura (SILVA, 2004, apud
SILVA, 2007, p. 47).

Assim, a charge se apresenta como uma importante fonte de comunicação do
conteúdo, como já mencionado. Temos também, a linguagem cartográfica que produz
os mapas, que ilustra e também comunica os conteúdos trazidos nos livros didáticos
e apresentam grande quantidade de informações que irão contribuir para a
aprendizagem. Assim:
A cartografia torna-se recurso fundamental para o ensino e a pesquisa. Ela
possibilita ter em mãos representações dos diferentes recortes desse espaço
e na escala que interessa para o ensino e pesquisa. Para a Geografia, além
das informações e análises que se podem obter por meio dos textos em que
se usa a linguagem verbal, escrita ou oral, torna-se necessário, também, que
essas informações se apresentem especializadas, com localizações e
extensões precisas, e que possam ser feitas por meio da linguagem

gráfica/cartográfica. É fundamental, sob o prisma metodológico, que se
estabeleçam as relações entre os fenômenos, sejam eles naturais ou sociais,
com suas espacialidades definidas (BRASIL, 1998, p. 76).

Entende-se, portanto, que por meio da linguagem cartográfica, é possível
representar os conhecimentos e sintetizar informações de maneira mais criativa,
trabalhando a cartografia na escola, é importante que se tenha a compreensão de
mapas, a interpretação do espaço vivenciado e a realização acerca da comunicação
e da leitura desta linguagem.
Assim, a comunicação visual na escola, está presente nos livros didáticos, e o
professor como principal mediador do conhecimento e informações, deve ser capaz
de explorar e encontrar novos recursos e metodologias que favoreçam o ensino e
aprendizado na disciplina de geografia.
METODOLOGIA
Para a verificação das diferentes formas de comunicação visual existente no livro
didático, a pesquisa se deu na perspectiva quanti-qualitativo que segundo Diehl,
(2004) apud Dalfovo; Lana; Silveira (2008, p.7):
A pesquisa quantitativa pelo uso da quantificação, tanto na coleta quanto no
tratamento das informações, utilizando-se técnicas estatísticas, objetivando
resultados que evitem possíveis distorções de análise e interpretação,
possibilitando uma maior margem de segurança; [...] Já a pesquisa
qualitativa, por sua vez, descrevem a complexidade de determinado
problema, sendo necessário compreender e classificar os processos
dinâmicos vividos nos grupos, contribuir no processo de mudança,
possibilitando o entendimento das mais variadas particularidades dos
indivíduos.

Sendo assim, no que diz respeito a pesquisa qualitativa deve compreender a
pesquisa em periódicos e artigos, onde foram encontrados elementos para construção
do conhecimento, levando em conta a contextualização do livro didático na história da
educação brasileira. Por conseguinte, após a compreensão deste foi necessário o
entendimento das linguagens que conseguiram ao longo do tempo o espaço no livro
didático. As linguagens são uma maneira de comunicação, que pode ser verbal ou
não-verbal, que podem ser trabalhadas com diálogos, visualização de imagens,
observação de fotografias, gráficos, mapas, etc. Com tantas linguagens é importante
que os professores saibam como explorar este material de maneira que proporcione
ao aluno um maior conhecimento do conteúdo e da realidade em que vive.

Para a realização de uma análise do livro didático, foi escolhido trabalhar com o
Livro Didático do 6º ano do ensino fundamental, observando este material verifica-se
um grande número de imagens, sendo estas, representadas por fotografias, mapas,
imagens, gráficos, charges e tabelas. Procura-se assim, por meio de um questionário,
levantar questões a respeito da utilização de tantas linguagens encontradas no livro
didático.
Segundo Gil (2002, p.114) por questionário entende-se um conjunto de questões
que são respondidas por escrito pelo pesquisado. Assim, foi elaborado um
questionário, com um conjunto perguntas fechadas, sobre a utilização do livro didático,
buscando entender como o professor faz uso das linguagens, e foi distribuído entre
professores do Colégio Estadual Alberto de Carvalho – Ensino Fundamental, Médio e
Profissional. Os sujeitos da pesquisa foram quatro professores de Geografia da
instituição supracitada. Aqui na pesquisa serão identificados como P1, P2, P3 e P4.
Sendo que P para expressar professor e o número que se segue é apenas para
ordenamento.
As primeiras questões eram sobre o uso do livro didático oferecido pelo
Programa Nacional do Livro Didático e se os professores interferiam na hora da
escolha deste material. Como resposta obtivemos que todos os professores
participaram da escolha do livro didático que vem sendo utilizado no ano de 2016.
No que confere a frequência que utilizam o livro didático, 85% deles utilizam o
livro didático pelo menos em 50% de suas aulas ocorridas na semana letiva. Por outro
lado, 15% dos professores afirmaram que utiliza o livro didático apenas para
apresentar o conteúdo, e que recorrem a outros recursos disponibilizados na escola.
Perguntados sobre a comunicação visual existentes nos livros didáticos
entendidas aqui como imagens, fotografias, charges, textos complementares, mapas,
gráficos e tabelas constituídos no livro didático. 90% dos professores responderam
que fazem uso de todas as linguagens citadas anteriormente, 10% deles disseram
não utilizar.
Quando perguntados sobre as dificuldades para utilização dessas, 50% dos
professores, disseram que não encontram dificuldades, os outros 50% disseram que:
“em algumas vezes os dados estão desatualizados” e “eventualmente os conteúdos e
os dados apresentados não estão corretos” (P3 e P4, 2016). Os professores

acrescentam ainda que, mesmo o livro didático sendo atualizado a cada quatro anos,
as informações sofrem alterações constantemente e muitos dos dados são
encontrados não correspondem com a realidade e que estão desatualizados com o
contexto atual.
Quando questionados sobre se o uso de diferentes linguagens amplia o interesse
dos alunos, 100% dos professores afirmaram que sim, e ainda compreendem o papel
do professor como mediador do conhecimento e do uso dos instrumentos de
comunicação do conteúdo. Ressaltam ainda que os mesmos ampliam seus
conhecimentos quando entram em contato com diferentes linguagens. Salientam
ainda que buscam constantemente fazer uso de diferentes metodologias, buscando
sempre tornar a aula de geografia mais interessante do ponto de vista do aluno.
Finalizando, temos 100% dos professores entendendo o livro didático como um
parceiro importante e indispensável nas aulas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreendendo a perspectiva onde insere-se o histórico do livro didático, podese perceber como este material evoluiu durante os anos. Considerado primeiramente
como um compêndio sem ilustrações e os conteúdos presentes não condiziam com a
realidade social do aluno inserido na época. Mais tarde o livro passou a ser
modernizado e integrado ao ensino, constituindo-se como um material para estudos
técnicos e escolares, assim, novas linguagens começaram a pertencer ao livro
didático.
O entendimento destas linguagens concebidas no livro didático é importante
para interpretar os conceitos fundamentais que estão colocados na disciplina de
geografia. Para isso, foi realizado um questionário entre os professores de uma escola
estadual para identificar as linguagens mais usadas por estes. Analisando os
resultados encontrados na aplicação dos questionários a respeito da comunicação
visual presente no livro didático tem-se as seguintes considerações: o livro didático é
visto como um parceiro pelo professor e faz parte das aulas durante a semana, outro
aspecto relevante, é que os professores não utilizam o livro didático parcialmente e
tem à disposição outros recursos para ministrar suas aulas.

Conclui-se que o livro didático dispõe de informações e conhecimentos, de
diferentes linguagens, porém cabe ao professor, desenvolver novas metodologias e
apresentando diversos recursos, que favoreçam o ensino e a aprendizagem no ensino
de geografia.
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RESUMO
Neste trabalho procuramos apresentar reflexões a partir do estudo de duas políticas curriculares
contemporâneas, as quais dialogam diretamente com as respectivas pesquisas de mestrado das
autoras: o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, através de seus cadernos de formação
pedagógica, e o Ensino Médio Politécnico, implantado no RS a partir de 2012, utilizando sua proposta
pedagógica como objeto de investigação. Esta produção tem como objetivo principal apresentar uma
reflexão sobre as possibilidades de um ensino-aprendizagem mais integrado, democrático e
significativo nas áreas de ciências humanas e ciências da natureza, fundamentado a partir das
proposições e dos desafios propostos nas políticas curriculares para o Ensino Médio
na
contemporaneidade. As possibilidades aqui apresentadas apontam para uma mudança de paradigmas
na forma de pensar e planejar o currículo para esta etapa da educação básica: onde um processo de
ensino-aprendizagem descontextualizado, disciplinar, estático, quantitativo e que desconsidera os
conhecimentos da realidade do aluno pode ser substituído por processos mais humanizantes e
integradores que, a partir da proposta do Ensino Médio Politécnnico e outras propostas curriculares
que apresentamos no corpo deste trabalho, tem como princípios nortedaores a interdisciplinaridade, a
pesquisa, a avaliação emancipatória, a relação teoria-prática e a valorização do conhecimento do
educando. Este trabalho retrata a ênfase no viés do trabalho coletivo e interdisciplinar ea pesquisa
como princípio pedagógico, configurando-se num excerto de dissertações de mestrado cujos temas
giram em torno das políticas curriculares e práticas para o ensino-aprendizagem de História e Biologia
no Ensino Médio Politécnico.
Palavras-chave: Políticas curriculares. Ensino-aprendizagem. Ensino de Biologia. Ensino de História.
Ensino Médio Politécnico. Interdisciplinaridade.

INTRODUÇÃO
Pensar políticas públicas e políticas curriculares tem sido frequente no Brasil, na
medida em que diversos avanços ocorreram no campo educacional alicerçados
nesses documentos. A LDB 9394/96 apresenta o Ensino Médio como última etapa da
Educação Básica, antecedido do Ensino Fundamental e da Educação Infantil. Esta Lei
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definiu (em seu artigo 22) que a educação escolar deveria estar vinculada ao mundo
do trabalho e à prática social e que é competência da educação básica possibilitar
uma formação comum com vistas ao exercício da cidadania e ao fornecimento dos
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
Dentre as políticas curriculares mais relevantes para a educação básica,
mencionamos as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) de
1998 e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) de 1999,
de maneira que a partir destes documentos passou-se a pensar a organização
curricular do Ensino Médio por áreas do conhecimento.
No período compreendido entre 1996 e os anos 2000 houve a criação de novos
planos nacionais de educação (PNE) que apontavam para a universalização do
acesso do Ensino Médio, acompanhada de preocupações acerca da permanência e
sobre o sucesso escolar dos educandos. Além da crise na qualidade desta etapa de
educação, explicitada nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB), novas políticas curriculares foram desenvolvidas. Dentre estas,
destacamos em nível nacional a publicação dos PCN+ em 2002, a criação do
Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) em 2009, a aprovação e publicação de
novas DCNEM em 2012 e ainda o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio em 2013. Em nível estadual no Rio Grande do Sul (RS) destacamos o Projeto
Lições do Rio Grande em 2009 e a implantação do Ensino Médio Politécnico (EMP)
em 2012.
Neste momento escolhemos apresentar reflexões a partir de duas políticas
curriculares contemporâneas, as quais dialogam diretamente com as respectivas
pesquisas de mestrado: o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio,
através de seus cadernos de formação pedagógica, e o EMP implantado no RS a
partir de 2012, utilizando sua proposta pedagógica como objeto de estudo.
Todas as etapas da Educação Básica necessitam de pesquisas e reflexões que
venham a contribuir com a sua qualidade, especialmente no campo do currículo. Mas
nos é caro dedicarmos olhar especial para o EMP de maneira que esta é a etapa da
educação básica onde atuamos enquanto educadoras. E para, além disso, a última
etapa da Educação Básica ainda gera muitas preocupações acerca da sua qualidade,

não apenas na universalização do acesso, mas no desafio de garantir a permanência
e o sucesso dos estudantes que efetuam a matrícula neste nível de ensino.
Nessa perspectiva, Garcia (2013, p. 49-50) destaca a importância do Ensino
Médio como modalidade essencial para a conclusão da Educação Básica. De acordo
com a autora, nesta etapa de ensino “são consolidados os conhecimentos necessários
para a formação de cidadãos plenos que possam continuar seus estudos e também
se inserir no mundo do trabalho, superando a definição de caminhos diferenciados de
acordo com a situação de cada sujeito”. Assim, na atualidade o grande desafio do
Ensino Médio não está apenas na universalização do acesso, pois esta encontra-se
praticamente efetivada, mas está em criar condições de permanência e aprendizagem
efetiva (GARCIA, 2013, p. 50).
Desta maneira, as políticas curriculares hodiernas buscam dar conta destas
demandas de maneira que as demais políticas no campo do currículo foram
construindo um caminho de significativas mudanças que delinearam este cenário
educacional. Por assim dizer, apresentamos neste trabalho conceituações
envolvendo políticas curriculares para o Ensino Médio e especialmente possibilidades
de diálogo que encontramos nestas políticas de maneira a sinalizarmos processos de
ensino-aprendizagem que atendam as demandas desta etapa de ensino.
POLÍTICAS CURRICULARES: CONHECER PARA TRANSFORMAR A PRÁTICA
Ao pensarmos sobre o tema políticas curriculares para o Ensino Médio, temos
que inicialmente considerar que estas resultam de complexas decisões que são
tomadas tanto pelos representantes do Estado, como pelos atores (professores,
gestores escolares), que podem intervir no local onde estão inseridos de maneira que
estas possam vir a ser práticas do cotidiano, considerando os seus documentos
orientadores totalmente ou em partes (PACHECO, 2013).
Em consonância, o campo educacional também é transformado a partir de
políticas, pois, segundo Hofling (2001), “a educação é entendida como uma política
pública social”, o que a faz ser responsabilidade do Estado, mas que não é e não deve
ser pensada apenas pelos organismos estatais. Por ser uma política pública social,
deve ser pensada por todos os setores da sociedade, especialmente os que estão
envolvidos diretamente com esse campo de ação.

Desta maneira, apresentamos a seguir algumas considerações sobre o campo
de políticas públicas curriculares. Para isso, destacamos inicialmente a compreensão
de Busnardo, Abreu e Lopes (2011, p. 96):
[...] compreendemos que as políticas curriculares são processos de
negociação complexos, os quais estão associados à produção dos
dispositivos legais, aos documentos curriculares, à prática dos professores.
Os textos produzidos nesses contextos são tentativas de representação das
políticas e expressam disputas pela legitimação de determinadas visões de
currículo.

Outrossim, Matheus e Lopes (2001, p. 148-149) trazem suas considerações
afirmando que políticas de currículo “são um processo muito amplo e multifacetado,
no qual escolas, secretarias, consultores e políticos estão envolvidos de forma
relacional produzindo discursos em torno da educação e lutando pela definição dos
sentidos de currículo”.
Segundo Sacristán (2000, p. 109), quando falamos em política curricular,
estamos nos referindo: a) a toda decisão ou condicionamento dos conteúdos e das
práticas; b) estas escolhas são tomadas a partir das instancias de decisões políticas
e administrativas, estabelecendo as regras do jogo do sistema curricular; c) estas
políticas planejam um campo de atuação com um grau de flexibilidade para os
diferentes agentes moldadores do currículo.
A política curricular é uma ação simbólica, que representa uma ideologia para a
organização da autoridade e que abrange tanto as decisões das instâncias da
administração central como as decisões dos contextos escolares (PACHECO, 2003).
Nesses termos, Matheus e Lopes (2011) consideram que as políticas curriculares não
podem ser vistas apenas a partir do documento curricular que expressa os resultados,
pois é preciso considerar que a sua elaboração passa por amplos processos de
discussões e negociações que ultrapassam os limites dos representantes
governamentais, sendo pensadas no âmbito social.
Políticas de currículo, muitas vezes, sugerem uma vinculação quase direta
com propostas curriculares. No entanto, essas políticas não são apenas
expressas em textos curriculares, tais como documentos escritos em esferas
oficiais. Políticas de currículo são resultados da articulação entre propostas e
práticas curriculares de construção de uma cultura escolar, sendo produzidas
para a escola, por meio de ações externas a ela, e simultaneamente pela
escola em seu cotidiano. Dessa forma, as políticas têm conotações que se
expandem para além dos limites do poder público governamental
(MATHEUS; LOPES, 2011, p.148).

As políticas curriculares apresentam em diversos momentos históricos e
diferentes contextos sociais visões de currículo que chegam às escolas de maneira a
serem efetivados ou não a partir da prática docente, sofrendo transformações no
processo de relação teoria e prática, que não são estanques.
Nessa ótica, as políticas curriculares estão ligadas a regulação do conhecimento
e a realidade escolar, bem como ao papel desempenhado por cada ator educativo e
consequentemente as decisões relativas à construção do projeto formativo
(PACHECO, 2003).
Assim, queremos com este trabalho apresentar a partir das políticas de currículo
possibilidades de diálogo entre as áreas de Ciências Humanas e da Natureza no
cotidiano escolar.
O ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E SEUS
PRINCÍPIOS: DESAFIOS PARA O PENSAR PEDAGÓGICO
O Ensino Médio Politécnico (EMP), implantado exclusivamente nas escolas
públicas do RS em 2012, tem como base uma dimensão politecnia, propondo o
aprofundamento da articulação das áreas do conhecimento e suas tecnologias com
os eixos da cultura, ciência, tecnologia e trabalho (RIO GRANDE DO SUL, 2012).
Dessa maneira podemos encontrar na própria proposta pedagógica desta etapa de
ensino definições para o termo politecnia como: novo princípio educativo do trabalho;
intelectualização das competências, superando as propostas fordistas/tayloristas;
domínio intelectual da técnica; educação escolar integrada ao trabalho, à ciência a à
cultura, que desenvolva as bases científicas, técnicas e tecnológicas necessárias à
produção da existência; a consciência dos direitos políticos, sociais e culturais e a
capacidade de atingi-los.
Na mesma direção emergiu o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio, política curricular de âmbito nacional que iniciou sua proposta de formação
continuada a partir do ano de 2014, propôs aos professores e gestores desta etapa
de ensino uma formação humana integral, integrando os princípios do trabalho, da
ciência, cultura e da tecnologia. Dentre as medidas desenvolvidas está a formação
continuada dos professores, a qual estrutura-se nesse contexto que apresenta o

trabalho docente interdisciplinar e coletivo como um desafio constante (BRASIL,
2013a).
Assim sendo, a proposta pedagógica do EMP dialoga com as demais políticas
curriculares de âmbito Nacional quando busca um processo de ensino-aprendizagem
integrado, contextualizado e possibilita uma formação humana integral. Nessa
perspectiva, a politecnia, princípio organizador dessa proposta, propõe que o Ensino
Médio “deve estar enraizado no mundo do trabalho e das relações sociais, de modo a
promover formação científico-tecnológica e sócio-histórica a partir dos significados
derivados da cultura, tendo em vista a compreensão e a transformação da realidade”
(RIO GRANDE DO SUL, 2011, p. 14).
O EMP propõe um currículo que seja organizado a partir da seleção de
conteúdos que tenham ponto de partida a prática social e que contemple o diálogo
entre as áreas do conhecimento. Além disso, prima pela qualidade do conhecimento
construído e não pela quantidade, pela primazia do significado social do conhecimento
sobre os critérios formais e disciplinares das práticas escolares, além do
fortalecimento do protagonismo do educando.
Além disso, propõe que a construção desse currículo integrado que supere a
lógica disciplinar e a superposição de conteúdos gerais e específicos, propondo novas
formas de seleção e organização dos objetivos a serem atingidos a partir do currículo,
sejam feitas a partir do trabalho coletivo de professores, gestores e representantes
dos órgãos públicos. Sendo que somente pela via do trabalho integrado é que se fará
possível a construção de novas concepções de currículo e consequentemente a
mudança da práxis (RIO GRANDE DO SUL, 2011).
Assim, a concepção de conhecimento que se estabelece nesta política é de “um
processo humano, histórico, incessante, de busca de compreensão, de organização,
de transformação do mundo vivido e sempre provisório” (idem, p. 15), tendo em vista
que a produção do conhecimento tem origem na prática dos educandos e nos seus
processos de transformação da natureza. Dessa maneira, o currículo do EMP é
concebido como:
O conjunto das relações desafiadoras das capacidades de todos, que se
propõe a resgatar o sentido da escola como espaço de desenvolvimento e
aprendizagem, dando sentido para o mundo real, concreto, percebido pelos
alunos e alunas. Conteúdos são organizados a partir da realidade vivida pelos

alunos e alunas e da necessidade de compreensão desta realidade, do
entendimento do mundo (idem, p. 15).

De maneira a pensar relações desafiadoras no desenvolvimento da
aprendizagem dos alunos, o EMP foi organizado a partir de seis princípios, os quais
julgamos relevante abordar aqui, de maneira que, a partir destes, estabeleceremos
possíveis diálogos entre os componentes curriculares de História e acompanhado
deste a Geografia e a Sociologia, com a Biologia, integrando assim as áreas de
Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Os princípios organizadores são: relação
parte-totalidade; conhecimento de saberes; teoria-prática; interdisciplinaridade;
avaliação-emancipatória; e pesquisa.
A relação parte-totalidade desafia o entendimento do conhecimento a partir de
uma realidade que tem uma construção histórica. A partir da articulação das partes
que compõem a realidade, movimento constante de ir e vir, da parte para o todo e do
todo para a parte, como processo e exercício de transitar pelos conhecimentos
científicos e dados de realidade, é que se pode viabilizar a construção de novos
conhecimentos, responsáveis pela superação da dificuldade apresentada (RIO
GRANDE DO SUL, 2011, p. 17).
Dialogando com este princípio, ressaltamos a fala de Young (2007, p. 1299)
quando destaca que considerar a realidade do aluno é parte importante na elaboração
currículo para que, em seguida, outras possibilidades sejam ofertadas para que o
aluno este amplie seu repertório cultural:
O currículo tem que levar em consideração o conhecimento local e cotidiano
que os alunos trazem para a escola, mas esse conhecimento nunca poderá
ser uma base para o currículo. A estrutura do conhecimento local é planejada
para relacionar-se com o particular e não pode fornecer a base par quaisquer
princípios generalizáveis. Fornecer acesso a tais princípios é uma das
principais razões pelas quais todos os países têm escolas.

Desta maneira, este primeiro princípio ‘relação parte-totalidade’ se relaciona com
os demais princípios e com a escrita do autor que trouxemos acima de forma que os
demais princípios ‘conhecimento de saberes’ e relação ‘teoria-prática’ desafiam a
construção do currículo que considera o contexto das práticas sociais como origem e
foco do processo de conhecimento da realidade; primando pela excelência da
promoção do diálogo dos diferentes saberes, reconhecendo o poder de cada
educando em transformar a realidade.

Entretanto, não há intervenção humana na realidade com vistas a transformá-la
sem uma prévia organização planejada com método e intencionalidade. Isso
pressupõe uma íntima aproximação do pensamento e da ação para resultar em
transformação. Assim, a relação teoria-prática deve possibilitar essa mudança de
realidade sem desconsiderar o conhecimento do aluno, mas também não pode
permitir que este fique no senso comum, sem avançar na construção no conhecimento
científico. De maneira que, mais uma vez, fundamentamos a partir das ideias de
Young (2007, p. 1297): “Não há nenhuma utilidade para os alunos em construir um
currículo em torno da sua experiência, para que este currículo possa ser validado e,
como resultado deixá-los sempre na mesma condição”. A escola tem assim o papel
fundamental de ampliar o repertório cultural do aluno. Este não pode sair da escola
com os mesmos conhecimentos que tinha no momento em que chegou. As escolas
não podem negar aos seus alunos o direito de adquirir conhecimento poderoso
independentemente da sua condição econômica, social em que se encontram ao
contrário o currículo que ela proporciona deve possibilitar a expansão do repertório
intelectual do aluno.
A partir deste intento de ampliação do repertório cultural e intelectual do aluno,
apresentamos os demais princípios do EMP: a interdisciplinaridade, a pesquisa e
avaliação emancipatória. O pressuposto básico da interdisciplinaridade se origina no
diálogo das disciplinas, no qual a comunicação é instrumento de interação com o
objetivo de desvelar a realidade. Dessa maneira a pesquisa é uma forte aliada nesse
trabalho por ser um processo que, integrado ao cotidiano da escola, possibilita a
apropriação da realidade, assim como projeta possibilidades de intervenção, pois alia
o caráter social ao protagonismo dos sujeitos pesquisadores (RIO GRANDE DO SUL,
2011, p. 19-20).
A avaliação-emancipatória aparecerá então como um princípio democrático e
integrador ao avaliar estes processos de ensino-aprendizagem pautados a partir de
práticas interdisciplinares construídos a partir de pesquisa. Dessa maneira:
Nessa perspectiva, é necessário que os responsáveis pelo desenvolvimento
do trabalho pedagógico na escola assumam o compromisso de incorporar
novas práticas avaliativas, na medida em que se propõem a uma mudança
de paradigma. Que o novo fazer pedagógico se caracterize, também, pelo
abandono da prática da avaliação como instrumento autoritário do exercício
do poder, como função de controle, na explicitação da classificação e da

seleção, conceitos estes vinculados a qualidade na produção industrial (RIO
GRANDE DO SUL, p. 20).

Nesta sessão buscamos apresentar os princípios do EMP, como maneira de
encaminhar para os possíveis diálogos desta e de outras políticas curriculares na
construção de um processo de ensino-aprendizagem mais integrado e portanto, mais
de democrático, emancipatório e humanizador nas áreas de Ciências Humanas e da
Ciências da Natureza, as quais são nossas áreas de estudo e de prática pedagógica
e que abordaremos a seguir.
CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA: POSSÍVEIS AÇÕES E
REFLEXÕES COLETIVAS
Muitas são as possibilidades de diálogo entre as áreas de conhecimento de
Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Destacamos aqui os princípios
norteadores do EMP, sendo este nosso campo de atuação e investigação, sendo que
os princípios da interdisciplinaridade e da pesquisa têm sido pauta de nossas
investigações enquanto professoras-pesquisadoras.
Ao pensarmos o Ensino de História, Geografia, Sociologia integrado com
Biologia no EMP, estamos dando uma reposta positiva a estas propostas curriculares.
Pois, a partir destas, somos desafiadas a pensar práticas condizentes com a realidade
do educando, e que permitam aos mesmos a ampliação de seu repertório cultural,
através da pesquisa e do estabelecimento de relações entre os conteúdos e conceitos
que não são estáticos ou mesmo isolados.
É a partir dessa constatação que as Diretrizes Curriculares Nacionais
apresentadas no PARECER CNE/CEB nº 5/2011 tratam da condição e formação
docente que, segundo o I Plano Nacional de Educação (2001-2010), estabelecem
doze qualidades esperadas dos professores, dentre as quais destacamos: I – sólida
formação teórica nos conteúdos específicos a serem ensinados na Educação Básica,
bem como nos conteúdos especificamente pedagógicos; II – ampla formação cultural;
III – atividade docente como foco formativo; VI – domínio das novas tecnologias de
comunicação e da informação e capacidade para integrá-las à prática do magistério;
IX – trabalho coletivo interdisciplinar.
Na mesma direção, o Plano Nacional de Educação para o período atual (20142024), em sua terceira meta, trata da universalização do atendimento escolar para os

alunos de 15 a 17 anos e o aumento da taxa líquida de matrículas no Ensino Médio
para 85%. Para atingir essa meta até o final da vigência do plano, aponta o trabalho
interdisciplinar como a primeira estratégia:
Institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de
incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares
estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos
escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos
obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho,
linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de
equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a
formação continuada de professores e a articulação com instituições
acadêmicas, esportivas e culturais (PNE - 2014-2014, Meta 3, estratégia 3.1).

Nesse sentido, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que
formula e implanta políticas públicas nas escolas de educação básica para elevar a
qualidade do Ensino Médio brasileiro, propôs a formação continuada dos professores,
a qual estrutura-se nesse contexto nacional que apresenta o trabalho docente
interdisciplinar e coletivo como um desafio constante. Durante a primeira e a segunda
etapa de formação, os professores receberam um conjunto de dez cadernos de
estudos que trazem a importância do trabalho interdisciplinar. O caderno número IV,
utilizado na primeira etapa da formação, discute “áreas do conhecimento e integração
curricular” e apresenta a proposta de um trabalho integrado entre as quatro áreas do
conhecimento que estruturam o currículo do Ensino Médio: Linguagens, Matemática,
Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Nessa perspectiva, os documentos do
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio e as DCNEM discutem a
necessidade de:
[...] reconhecer o papel da integração dos conhecimentos dentro de cada
área, de modo que cada componente curricular proporcione a apropriação de
conceitos e categorias básicas de maneira integrada e significativa, e não o
simples acúmulo de informações e conhecimentos desarticulados e
fragmentados. Nesse sentido, a contextualização e a interdisciplinaridade
constituem elementos fundamentais para se propiciar a articulação entre os
saberes dos diferentes campos do conhecimento, assegurando a
transversalidade do conhecimento de diferentes áreas e componentes
curriculares (BRASIL, 2012).

Da mesma forma, as DCNEM trazem que a interdisciplinaridade deve se basear
no princípio de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros
conhecimentos, sujeito ao questionamento, negação, complementação, ampliação,
entre outros aspectos, assegurando a transversalidade do conhecimento de diferentes

componentes curriculares, devendo buscar entre si interações que permitam aos
alunos a compreensão mais ampla da realidade (BRASIL, 2012).
De acordo com Fazenda (2008), compreender o conceito de interdisciplinaridade
requer uma nova visão acerca das ciências, tendo em vista que esse método precisa
transcender a busca de inter-relações dos conteúdos entre disciplinas e diferentes
áreas do conhecimento. A interdisciplinaridade na escola deve priorizar a interação
professor-aluno e aluno-aluno para impregnar de sentido os conteúdos conectandoos à realidade, relacionando a teoria com a prática. Para que isso seja possível, além
da integração entre os conteúdos de diferentes disciplinas, desenvolver uma atitude
interdisciplinar torna-se imprescindível para que o educador torne-se investigador da
própria prática (FAZENDA, 2008).
Um professor cuja prática vem criada e repensada sob a perspectiva da atitude
interdisciplinar manifesta aos seus alunos um convite para que desenvolvam essa
mesma atitude. Isso requer posicionamento interdisciplinar em todos os sentidos e
desde os primeiros momentos do planejamento, sendo o professor orientador capaz
de envolver as demais áreas do conhecimento durante a explicação de um
determinado conteúdo, oferecendo ao aluno uma visão articulada, relacionada,
interligada (LORIERI, 2010).
Apesar de reconhecermos a importância da reflexão, contextualização e
interdisciplinaridade na construção do currículo escolar no que tange ao ensino das
Ciências da Natureza, mais especificamente no componente de Biologia, desde o
início do processo educacional no Brasil, a educação se faz com base na transposição
didática, sem se preocupar em dar significado para os alunos (TRINDADE, 2011).
Esquece-se de contextualizar a situação onde os conhecimentos atuais foram
produzidos, em que condições ocorreram tais produções e quem foram as pessoas
responsáveis por isso. Assim, o ensino corre o risco de fundamentar o senso comum,
retransmitindo resultados da ciência, que difere do ensino científico. Nas palavras de
Trindade (2011): “repetem um conhecimento descontextualizado, fragmentado e
dogmático de uma ciência distanciada da história da vida”.
A interpretação dos cadernos do programa do Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio sugere que as áreas do conhecimento na
organização curricular devem ser compreendidas como um conjunto de saberes que

têm afinidade entre si, constituindo-se em um objeto em comum que pode ser
estudado por duas ou mais áreas de maneira interdisciplinar, implicando suas
possibilidades de integração, interlocução de campos do saber e possibilitando
ampliar o diálogo entre os diferentes componentes curriculares e seus professores,
investindo em atitudes transformadoras da cultura escolar inflexível e fragmentada
Isso pode ser observado, por exemplo, na relação entre as disciplinas das Ciências
Humanas e das Ciências da Natureza. Enquanto as Ciências Humanas estudam os
seres humanos em sua questão histórica, social e cultural, as Ciência da Natureza
estudam o mesmo em seus aspectos biológicos, fisiológicos, as relações dos seres
humanos entre si, com o ambiente e demais seres vivos (BRASIL, 2013b).
O trabalho interdisciplinar apresenta-se como um grande desafio no ensinoaprendizagem das Ciências Humanas e das demais áreas na atualidade. Todo
conhecimento pode manter diálogo com outras áreas de conhecimento, assim além
de reconhecer as diferenças entre as áreas, o que já se faz há muito tempo, é possível
encontrar os pontos em comum, que convidam para a reflexão, discussão e trabalho
coletivo.
A interdisciplinaridade possibilita o diálogo entre diferentes conceitos,
conciliando e relacionando saberes. É preciso, entretanto, que o professor de cada
componente curricular, tenha domínio do seu campo e atuação e a partir disso busque
dialogar com os demais campos, substituindo a fragmentação das disciplinas por sua
integração.
Assim, práticas pedagógicas interdisciplinares possibilitam a integração entre os
componentes curriculares proporcionando aos educandos maiores questionamentos,
reflexão, ampliação do conhecimento da realidade e o exercício da cidadania
consciente.

Torna-se

de
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práticas
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interdisciplinares continuem sendo desenvolvidas em nosso país de maneira a
proporcionarem um ensino contextualizado entre os conhecimentos prévios dos
alunos e seus interesses em relação aos conteúdos escolares
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conclusão deste trabalho de pesquisa que se interliga a dois trabalhos de
dissertação que estão em processo de construção, nos levam a perceber

preliminarmente que nos encontramos em um contexto educacional em que as
políticas curriculares se interligam e dialogam em muitos aspectos e apresentam
consenso ao apontar a necessidade de uma formação humana integral no Ensino
Médio.
Estas políticas curriculares também concordam que esta formação deverá
acontecer a partir do trabalho coletivo dos educadores, gestores e representantes dos
órgãos públicos que propõem estas políticas, o que demonstra a necessidade de
formação contínua e do rompimento de vários paradigmas na educação básica
brasileira.
A investigação de processos de ensino-aprendizagem mais contextualizados
com os saberes e com a realidade dos alunos, que os possibilitem a interagir e
transformar a realidade em que vivem ampliando, seu repertório cultural são desafios
que se apresentam. Práticas pedagógicas interdisciplinares, que utilizem da pesquisa
e da investigação como ferramentas na construção de seu conhecimento são
fundamentais.
A prática pedagógica interdisciplinar possibilita o diálogo entre os componentes
curriculares, fazendo aproximações e dando significados para a aprendizagem de
conceitos no cotidiano dos alunos. A pesquisa permite a estes, expandirem seu
mundo conhecido, elaborando questionamentos e percorrendo novos caminhos a
partir dos quais se tornarão mais críticos e atuantes na sociedade.
Apesar de todos os limites estruturais que as escolas públicas apresentam para
um planejamento coletivo e, portanto, para que práticas interdisciplinares pautadas na
pesquisa aconteçam, a partir deste trabalho encorajamos estas práticas e desafiamos
que estas sejam iniciadas e nas escolas de nosso estado e de nosso país, pois
representam possibilidades de melhoria da qualidade da Educação Básica
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 2, de 30 de janeiro 2012: Define
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Diário Oficial da União,
Brasília, 2012.
______. Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio: Portaria nº 1.140,
de 22 de novembro de 2013. Brasília: Ministério da Educação, 2013a.

______. Secretaria de Educação Básica. Formação de professores do ensino
médio, etapa I - caderno IV: áreas de conhecimento e integração curricular /
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica; [autores: Marise Nogueira
Ramos, Denise de Freitas, Alice Helena Campos Pierson]. – Curitiba: UFPR/Setor
de Educação, 2013b.
______. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências. D.O.U., Brasília, 26 jun. 2014.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2014/Lei/L13005.htm. Acesso em 04 de abr. 2016.
______. Secretaria de Educação Básica. Formação de professores do ensino
médio, Etapa II - Caderno II: Ciências Humanas / Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Básica; [autores: Alexandro Dantas Trindade... et al.]. –
Curitiba: UFPR/Setor de Educação, 2014.
BUSNARDO, F. de M. G.; ABREU, R. G. de; LOPES, A. C. Propostas curriculares
para biologia no nível médio: dissensos e negociações. In: LOPES, A. C.; DIAS, R.
E.; ABREU, R. G. (Orgs). Discursos nas políticas de currículo. Rio de Janeiro:
FAPERRJ, 2011, p. 93-118.
FAZENDA, I. C. A. (org.). O que é interdisciplinaridade? São Paulo: Cortez, 2008.
GARCIA, S. R. Ensino Médio e Educação Profissional: breve histórico a partir da
LDBEN Nº 9394/96. In: AZEVEDO, J. C. de; REIS, J. T. (Orgs.). Reestruturação do
ensino médio: pressupostos teóricos e desafios da prática. 1ª ed. São Paulo:
Fundação Santillana, 2013.
HOFLING, E. de M. Estado e políticas (públicas) sociais. Campinas: Cadernos
Cedes, A. 21, N. 55, 2001.
LORIERI, M. A. Complexidade, Interdisciplinaridade, Transdisciplinaridade e
Formação de Professores. Notandum, N. 23, mai.-ago., p. 13-20, 2010, CEMOrOC
- Feusp / IJI - Universidade do Porto.
MATHEUS, D. dos S.; LOPES, A. C. Política de currículo na escola: sentidos de
democracia. In: LOPES, A. C.; DIAS, R. E.; ABREU, R. G. (Orgs). Discursos nas
políticas de currículo. Rio de Janeiro: FAPERRJ, 2011, p. 147-164.
PACHECO, J. A. Os parâmetros conceituais das políticas curriculares. In: ______.
Políticas curriculares: referenciais para análise. Porto Alegre: Artmed, 2003.
RIO GRANDE DO SUL. Proposta pedagógica para o Ensino Médio Politécnico e
Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio - 2011-2014. Secretaria
Estadual de Educação, SEDUC-RS, 2011. Disponível em:
<http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/ens_medio.jsp?ACAO=acao1>. Acesso
em: 04 abr. 2016.
RIO GRANDE DO SUL. Regimento Padrão do Ensino Médio Politécnico: Parecer
CEED nº 310/2012. Secretaria Estadual de Educação, SEDUC- RS, 2012.

Disponível em:
<http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/ens_medio.jsp?ACAO=acao1>. Acesso em
04 abr. 2016.
SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artmed,
2000.
TRINDADE, D. F. História da Ciência: uma possibilidade interdisciplinar para o
ensino de ciências no Ensino Médio e nos cursos de formação de professores de
ciências. Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, p.
257-272, jul.-dez., 2011.
YOUNG, M. Para que servem as escolas? Revista Educação & Sociedade,
Campinas, v. 28, n. 101, p. 1287-1302, set./dez. 2007. Disponível em:
<http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 11 abr. 2016.

O PROCESSO ENSINO- APRENDIZAGEM MEDIADO POR TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS EM REDE: PLATAFORMA MOODLE UFSM COMO APOIO
PEDAGÓGICO AO ENSINO PRESENCIAL
Fabiane da Rosa Domingues1
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior

RESUMO
Nesses últimos tempos, presenciamos constantes mudanças e significativos avanços das Tecnologias
de Informação e Comunicação (TICS) em nossa sociedade, a partir disso, o contexto educacional vem
ganhando destaque quanto à inserção das tecnologias como recurso educacional, integrando
modalidades educativas. Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo investigar no âmbito
educacional, propriamente dito na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) a relação que os
acadêmicos do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia- Presencial e Diurno, apresentam com a
utilização dos Recursos Educacionais Abertos (REA) no Ambiente Virtual de Ensino- Aprendizagem
(AVEA), o Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE) no decorrer das
disciplinas e, portanto nas práticas pedagógicas ofertadas pelos docentes do curso e mediadas por
esta plataforma institucional. Para isso, buscando alternar as estratégias metodológicas, foi realizada
a seleção dos acadêmicos de dois semestres (5º e 7º semestres) específicos do curso. A escolha para
o 5º semestre foi devido ao fato dos acadêmicos terem cursado a disciplina de Tecnologias de
Informação e Comunicação aplicadas à Educação-MEN 1109 e o 7º semestre, onde já pode ser notada
uma trajetória final de curso, de formação inicial, de experiências e de relacionamento com práticas
pedagógicas e atividades de estudos mediadas no ambiente MOODLE. Posteriormente foi elaborado
um questionário on line na ferramenta Google Drive e aplicado aos acadêmicos participantes do estudo
através de um Link disponibilizado no grupo de pesquisa criado na rede social Facebook. Os resultados
refletiram que cada vez mais o ensino exige práticas pedagógicas inovadoras e muitas vezes mediadas
pelas tecnologias educacionais, no entanto para que estas ações educativas ocorram com qualidade
para o processo ensino- aprendizagem, tanto alunos, quanto professores devem adquirir Fluência
Tecnológica, para que de fato possam conhecer e se apropriar da tecnologia MOODLE, como apoio
pedagógico ao ensino presencial.
Palavras-chave: Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA), MOODLE, Recursos
Educacionais Abertos (REA). Fluência Tecnológica, Processo de Ensino- Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
As mudanças tecnológicas no universo da produção de informação e
comunicação estão cada vez mais inseridas na sociedade brasileira, porém não tão
vistas nos contextos educacionais; a inserção das ferramentas e recursos
tecnológicos no processo educativo ainda são pouco visíveis nas práticas
pedagógicas, principalmente quando se trata de cursos no ensino presencial.
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Atualmente vivemos em uma sociedade marcada por grandes transformações,
principalmente no contexto educacional com a inserção das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICS) como recurso educacional potencializador do
processo ensino- aprendizagem. Tendo em vista as práticas educativas em Ambientes
Virtuais de Ensino Aprendizagem (AVEA) no contexto da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM), salientamos as potencialidades dos Recursos Educacionais
Abertos (REA) disponibilizados noa plataforma MOODLE como apoio ao ensino
presencial, mais propriamente dito, no curso de Pedagogia Diurno desta universidade.
As práticas educativas e a produção de materiais didáticos tem AVEA, no caso
da UFSM, a plataforma MOODLE como potencial para integração e convergência
entre modalidades numa perspectiva de educação aberta, livre e gratuita. No entanto,
tem sido preocupação de pesquisa a utilização e integração destas tecnologias
educacionais em rede no processo ensino- aprendizagem dos cursos presenciais,
pois ainda são pouco visíveis como ferramentas e recursos de apoio pedagógico. Isto
é decorrente à “índices” não tão satisfatórios de implementação de práticas
educativas, que proporcionem além de ensino- aprendizagem, o contentamento dos
acadêmicos ao realizarem atividades de estudo mediadas pelas tecnologias
educacionais.
Sabendo disso, é de grande relevância pesquisar sobre o potencial dos REA
para integração das tecnologias e convergência entre modalidades no Curso
Presencial

de

Pedagogia

da

UFSM.

Especialmente,

porque

dispomos

institucionalmente da plataforma MOODLE enquanto tecnologia educacional, que
possivelmente permite integração de REA nas modalidades presencial e a distância
no contexto da UFSM.
Os REA são variados podendo ser vídeos, hipertextos, artigos de pesquisa,
vídeo- aulas, cursos completos ou em partes, recursos interativos como simulações,
entre outros materiais disponíveis via Internet sob' domínio público e de forma gratuita.
O MOODLE é o ambiente virtual institucional da UFSM, disponibilizado de forma livre
e aberta que oferece várias ferramentas e recursos para potencializar o processo
ensino- aprendizagem e promover a convergência entre modalidades educativas.
Dessa forma, é possível destacar a importância da utilização dos REA a fim de
promover a integração das tecnologias e convergência entre modalidades e

potencializar o diálogo-problematizador para prática pedagógica mediada pelas
tecnologias educacionais em rede, como o AVEA MOODLE.
No entanto, consideramos relevante que os docentes e discentes adquiram e
desenvolvam bons índices de Fluência Tecnológica para conhecer, entender,
articular, integrar e aplicar adequadamente as ferramentas tecnológicas em suas
práticas de ensino colaborativo; para Kafai et al (1999) ser fluente tecnologicamente
significa adquirir habilidades contemporâneas, conceitos e capacidades intelectuais
para saber, além de utilizar a tecnologia em rede, também venha a ocorrer a produção
e o compartilhamento de conhecimentos significativos através dos recursos
tecnológicos.
Por isso, o foco desta pesquisa é de compreender as potencialidades dos REA
disponíveis no MOODLE como ferramenta de apoio pedagógico ao ensino presencial,
identificar a relação que os acadêmicos do curso de Pedagogia apresentam quanto
ao uso da plataforma institucional MOODLE e identificar se esta relação se apresenta
como satisfatória ou insatisfatória. Se for apresentado grau de insatisfação ou
satisfação, cabe nos questionar:
Ambos podem estar relacionados à prática docente, sobretudo a forma como
estão sendo utilizados os REA disponíveis na plataforma MOODLE pelos professores
no ensino presencial?
Para isso, esta pesquisa está dividido em três capítulos; o primeiro capítulo
contempla o processo histórico de surgimento e desenvolvimento das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) na educação brasileira, no segundo capítulo trata
sobre os Ambientes Virtuais de Ensino Aprendizagem, ressalvando a plataforma
MOODLE da UFSM, bem como a importante do desenvolvimento da Fluência
Tecnológica tanto por parte dos professores, quanto dos estudantes e no terceiro e
último capítulo trata dos Recursos Educacionais Abertos (REA) como ferramenta de
apoio a integração e convergência entre modalidades, ressalta os recursos do
MOODLE e suas potencialidades no processo ensino aprendizagem no curso
presencial.
Portanto, pesquisar conceitos como a fluência tecnológica em REA é
fundamental para compreender de que modo está ocorrendo à integração e
convergência entre modalidades educacionais; especialmente, porque dispomos

institucionalmente do AVEA MOODLE enquanto tecnologia educacional que permite
integração de REA nas modalidades presencial e a distância.
AMBIENTES VIRTUAIS DE ENSINO-APRENDIZAGEM (AVEA): MOODLE NA
UFSM
Nesses últimos tempos, presenciamos constantes mudanças e significativos
avanços das TICS em nossa sociedade, a partir disso, o contexto educacional vem
ganhando destaque quanto à inserção das tecnologias como recurso educacional.
Em meio a essas tantas mudanças no contexto social, a educação vem sendo
repensada do ponto de vista didático a partir da mediação das tecnologias em rede
no processo ensino- aprendizagem. Dessa forma, a produção de materiais didáticos,
bem como as práticas educativas em Ambientes Virtuais de Ensino Aprendizagem
(AVEA), no contexto da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), tem sido
preocupação de pesquisa.
O AVEA é um sistema que integra diversas ferramentas e recursos de
comunicação digital, organizadas em uma proposta pedagógica. Uma ação
pedagógica mediada por um AVEA contempla situações de ensino- aprendizagem
que se constituem por princípios singulares, organização e desenvolvimento
específico, autônomo e contínuo. (Moraes, 2007, pg. 36).
No âmbito da UFSM, o ambiente MOODLE é um exemplo apropriado para
demonstrar que um AVEA não se traduz apenas em repositório de materiais didáticos
ou como uma máquina de xeroz on line. O MOODLE (Modular Object Oriented
Dynamic Learning Environment) na UFSM é a plataforma institucional, disponibilizado
de forma livre e aberta com foco científico, tecnológico e educacional e que pode ser
acessado através do link: nte.ufsm.br .
O MOODLE é um AVEA, que oferece várias ferramentas e recursos que
potencializam o processo ensino- aprendizagem e auxiliam a prática colaborativa em
rede, integrando as modalidades educativas da instituição. Tempos atrás, a UFSM
aderiu ao Sistema Universidade Aberta do Brasil –UAB, dessa forma a plataforma
MOODLE surge nos cursos de graduação e pós- graduação desta instituição, sendo
relevante para pesquisas em âmbito de desenvolvimento científico, tecnológico e
educacional, como afirma Moraes (2007, p. 37):

(...) Essa tecnologia educacional é a plataforma virtual de comunicação,
informação e ensino-aprendizagem, e vem garantindo a implantação e
consolidação da gestão e realização de cursos na modalidade a distância
pelo sistema UAB. Atualmente, temos oito cursos de pós graduação e sete
cursos de graduação mediados tecnologicamente pelo Moodle, que funciona
no endereço http://nte.ufsm.br/moodle/. O Moodle hoje é uma tecnologia
educacional livre para Internet, consolidada mundialmente devido, em grande
parte, ao trabalho colaborativo em rede (http://moodle.org). Ele não está
apenas em universidades, mas em escolas secundárias, escolas primárias,
organizações não lucrativas, companhias privadas, e também é usado por
professores independentes.

No entanto, a interatividade dos professores nas ferramentas recursos e
atividades de estudo ao manipular as ferramentas disponíveis no MOODLE requer por
parte dos docentes e dos alunos, Fluência Tecnológica.
Ser fluente implica formas de conhecer, entender, articular, integrar e aplicar
adequadamente as ferramentas para o processo de ensino-aprendizagem. Assim, se
promove integração e convergência entre modalidades educativas presenciais e a
distância, possibilitando interação e comunicação entre estudante, professor e tutor.
De acordo com Butcher, Kanwar e Uvalic´-Trumbic´ (2011), tanto a Educação a
Distância (EaD) quanto o ensino presencial necessitam de organização e
planejamento com foco na integração das tecnologias no processo ensinoaprendizagem, na interação entre professores/tutores/estudantes e na interatividade
com os conteúdos escolares.
Para (SCHNEIDER, 2012) a fluência tecnológica é um processo longo e
contínuo, que percorre pela capacidade tecnológica e evolui ao longo da vida
mediante situações no ensino-aprendizagem, perpassando pelos níveis técnico,
prático e emancipatório. A fluência técnica é o conhecimento que o professor e o
estudante devem possuir, por exemplo, ao ligar/desligar o computador, acessar o
ambiente MOODLE. Já a fluência prática está relacionada com ação mediadora e a
capacidade de explorar a mídia a seu favor, potencializando a capacidade de resolver
dificuldades inesperadas e indesejadas, tanto por parte dos docentes, quanto dos
alunos. E a fluência emancipatória é obtida a partir do desenvolvimento conjunto da
fluência técnica e prática.
No percurso da fluência a partir das habilidades, dos conceitos e do
desenvolvimento da capacidade intelectual, forma-se o tripé FIT (KAFAI et al, 1999)
reforçando que estes três 90 elementos são essenciais para o desenvolvimento da
fluência. Por isso, ser FIT (fluente) permite que no decorrer deste percurso se obtenha

oportunidades de se desenvolver tecnologicamente e de se adaptar a novos
conhecimentos e a novas tecnologias. Ser FIT requer, por parte do professor e dos
estudantes, a capacidade de avaliar, distinguir, aprender, desenvolver e usar novas
tecnologias da informação para potencializar o ensino- aprendizagem.
Com base na figura 1, podemos observar os níveis técnico, prático e
emancipatório que remetem ao conceito de fluência tecnológica.
Figura 1 – Habilidades, capacidades e conceitos relacionados à fluência tecnológica

Fonte: Mallmann et al. (2012) - Tripé FIT, elaborado com base nos conceitos de Kafai et al (1999).

Contudo, a utilização e a implementação de tecnologias educacionais como o
MOODLE, do acesso a materiais totalmente gratuitos, de qualidade e em formatos
abertos permitindo uso, adaptações e compartilhamento na perspectiva da educação
livre e aberta, ainda é recente e desafiadora não só no âmbito da UFSM, mas em
muitas outras instituições de ensino superior, por isso é considerável enfatizar
pesquisas.
REA:

INTEGRAÇÃO

DAS

TECNOLOGIAS

E

CONVERGÊNCIA

ENTRE

MODALIDADES NA UFSM
Com o avanço da informação e comunicação mediada por tecnologias, o
contexto educacional está se reformulando do ponto de vista didático-metodológico.
Dessa

forma,

faz-se

necessário

conhecer,

entender,

articular

e

aplicar

adequadamente as ferramentas, de modo a obter convergência entre as modalidades
educacionais (presencial e a distância).
Diante disso, salientamos a importância da utilização e apropriação dos REA no
contexto da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), para potencializar o

diálogo-problematizador e promover interação e colaboração na prática pedagógica
mediada pelas tecnologias educacionais. Mas o que são os REA? Para que servem?
Quais potencialidades apresentam para o campo da educação presencial mediada
por tecnologias em rede? Essas são algumas das questões que tentaremos responder
ao longo deste trabalho; podemos adiantar que os REA são variados, podendo ser
livros didáticos, vídeos, mapas, simulações, hipertextos, cursos, imagens, entre outros
que possibilitam aprendizagem, ensino e pesquisa de forma gratuita disponibilizados
na Internet (UNESCO/Commonwealth, 2002) e estão relacionados diretamente à
dimensão tecnológica e pedagógica da concepção freireana de educação dialógicaproblematizadora.
Os REA são variados, podendo ser vídeos, livros didáticos, mapas, simulações,
hipertextos, imagens que possibilitam aprendizagem, ensino e pesquisa de forma
gratuita disponibilizados via Internet; tecnologias habilitadas que garantem o acesso
à consulta de materiais, utilização e adaptação desses para o reuso no processo de
ensino colaborativo. Segundo a Unesco, REA são:
"[...]materiais de ensino, aprendizado, e pesquisa em qualquer suporte ou
mídia, que estão sob domínio público, ou estão licenciados de maneira
aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O uso de
formatos técnicos abertos facilita o acesso e o reuso potencial dos recursos
publicados digitalmente. Recursos Educacionais Abertos podem incluir
cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de
pesquisa, vídeos, testes, software, e qualquer outra ferramenta, material ou
técnica
que
possa
apoiar
o
acesso
ao
conhecimento."
(UNESCO/Commonwealth ).

Estes recursos educacionais garantem ensino- aprendizagem e pesquisa,
potencializando práticas colaborativas e trocas de conhecimentos e experiências on
line, permitindo não só o acesso aos materiais didáticos, mas também a utilização, a
adaptação e a disponibilização on line à terceiros.
No âmbito da UFSM estes recursos podem ser acessados através da plataforma
institucional MOODLE, ambos os recursos tecnológicos implicam na qualificação do
corpo docente, bem como, no desenvolvimento da fluência tecnológica, para saber
experimentar, utilizar, adequar, reutilizar e repassar os recursos educacionais
disponíveis, afim de, qualificar práticas de ensino-aprendizagem colaborativas e
mediadas por tecnologias em rede.

Segundo Kafai (et al 1999) os docentes e os acadêmicos devem adquirir
conceitos fundamentais, habilidades contemporâneas e capacidades intelectuais para
explorar as potencialidades dos REA e transpor saberes visando à interatividade para
a produção colaborativa, promovendo sucesso na realização de tarefas e atividades
de estudo e ambos se familiarizarem com as ferramentas tecnológicas.
Os REA são variados, podendo ser vídeos, livros didáticos, mapas, simulações,
hipertextos, imagens que possibilitam aprendizagem, ensino e pesquisa de forma
gratuita disponibilizados via Internet; tecnologias habilitadas que garantem o acesso
à consulta de materiais, utilização e adaptação desses para o reuso no processo de
ensino colaborativo. O diálogo-problematizador, promove situações que possibilitam
a participação ativa e crítica dos estudantes. Nesse sentido, Freire (1987) destaca:
[...] o diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para
pronunciá-lo, não se esgotando, portanto na relação eu/tu. [...] Por isso o
diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias
de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a
serem consumidas pelos permutantes. (Freire, 1987, p.78)

Conforme Freire (1986), quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende
ensina ao aprender, o que nos leva a crer que a aprendizagem não acontece apenas
em um indivíduo, ou seja, na modalidade presencial estão envolvidos estudanteprofessor-estudante.

Nesse

processo,

os

envolvidos

estão

vinculados

na

aprendizagem, que vai muito além do repasse de informações. Como diz Freire
(1986a), saber ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para
sua própria produção ou construção.
Saber explorar as potencialidades dos REA para transpor saberes lançando mão
da capacidade para gerar interatividade e interação colaborativa, é aspecto
fundamental na produção e implementação de materiais didáticos.
Desse modo, para ampliar a integração de tecnologias educacionais no ensino
superior, podemos estabelecer como parâmetro a apropriação das potencialidades
que os REA apresentam. Portanto, no âmbito educativo da UFSM, os índices de
implementação de praticas educativas mediadas pelas tecnologias educacionais vem
aumentando.

Por isso, por isso buscamos compreender as potencialidades dos REA
disponíveis no MOODLE e investigar a relação que os acadêmicos do Curso de
Pedagogia Diurno apresentam ao utilizarem a plataforma MOODLE. É fundamental
saber esta relação que os discentes têm com o ambiente virtual de ensinoaprendizagem para analisar de que modo as práticas educativas em AVEA podem
potencializar

integração

e

convergência

entre

modalidades

educacionais;

especialmente, porque dispomos institucionalmente deste ambiente enquanto
tecnologia educacional que permite integração de REA nas modalidades presencial e
a distância.
METODOLOGIA
A abordagem metodológica dessa pesquisa é qualitativa- quantitativa, visando
buscar percepções e entendimentos do público-alvo sobre a natureza geral de uma
questão problematizadora. A pesquisa qualitativa tem caráter exploratório, desse
modo estimula os participantes à reflexão livre e ampla sobre algum determinado
assunto, objeto ou conceito e a pesquisa quantitativa é indicado para apurar opiniões
e quantificar dados dos respondentes, o instrumento técnico mais indicado é o
questionário, objetivando resultados concretos.
Para Gil (2008) e Moreira e Callefe (2008) o questionário tem como ponto
positivo melhorar as metodologias de ensino, quando se pretende investigar e recolher
informações com certa facilidade de um público- alvo sobre determinado tema.
A pesquisa foi realizada no contexto da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM)/RS, no Centro de Educação (CE), tendo como público alvo os acadêmicos do
(5º e 7º semestres) do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia Diurno. Foram
utilizados questionários on line elaborados na ferramenta Google Drive e aplicado aos
acadêmicos participantes do estudo através de um Link disponibilizado no grupo de
pesquisa criado na rede social Facebook. Após os instrumentos de pesquisa terem
sido aplicados, foi realizada a coleta, análise de dados e compilamento dos resultados
obtidos a fim de colaborar para um possível retorno aos objetivos propostos neste
estudo, sendo o principal, investigar a relação que os acadêmicos do curso de
Pedagogia Presencial e Diurno têm com o AVEA MOODLE.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS

A fim de investigar a relação que os acadêmicos do curso estabelecem com
ambiente Moodle, obteve- se 23 respostas dos 75 acadêmicos que foram convidados
a participar da pesquisa. Entre os convidados estavam acadêmicos do 5º e 7º
semestre do curso, como citado anteriormente, dos 23 respondentes 70% cursavam
o 7º semestre e apenas 30% dos respondentes cursavam o 5º semestre do curso,
como mostra a Figura 1.
Figura1- Da Autora

Fonte: Elaborado pela autora

Em relação à segunda questão, ambos os discentes participantes da pesquisa
demonstraram em 96% que já obtiveram alguma experiência com o ambiente
MOODLE durante a graduação. Portanto, é oportuno investigar a relação que
estabeleceram com a plataforma virtual durante a realização de atividades e tarefas
de estudo e ainda identificar se o AVEA contribuiu ou não na formação inicial e prática
docente futura.
Figura 2- Da Autora

Fonte: Elaborado pela autora

Tendo em vista o percentual supracitado, procuramos identificar como foram
estas experiências. Grande parte dos respondentes relataram que os primeiros
momentos que estiveram a frente do AVEA MOODLE não foram fáceis e nem muito
atrativos. Os relatos apresentaram variações, para alguns respondentes o ambiente
foi bom e de relação fácil, assim como para outros foi difícil e pouco interessante. Mas

como Freire (2011, pg. 36) afirma “ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição”
(...).
Por isso não se espera que o novo seja agradável nos primeiros instantes, o que
é novo causa estranhamento e isso que nos leva a assumir que somos seres
epistemológicos, sempre em constante mudança, sempre em busca do novo, em
busca de mais e mais conhecimentos. E muitas destas buscas são marcadas por
estranhamento, porque sendo algo novo, por mais que outros já tenham realizado a
mesma busca, cada um vai em direção do novo contemplando suas singularidades e
identificando priori a sua história.
Contudo, na quarta questão onde questionava O que você pensa a respeito da
utilização do MOODLE em disciplinas do Curso de Pedagogia? Conforme mostra a
Figura 4, notamos que os respondentes afirmaram em 61% que o MOODLE pode ser
um recurso bom ou ruim, depende de como ele está sendo disponibilizado pelo
professor.
Figura 4- Da Autora

Fonte: Elaborado pela autora

Esta questão requer analisar que a “afinidade” estabelecida pelos acadêmicos
com o ambiente MOODLE é dependente de como os docentes vêm utilizando e
disponibilizando as ferramentas e REA nas tarefas de estudo no curso. Dessa forma,
talvez não haja uma preparação dos discentes/ docentes e vínculo com a plataforma,
pois estamos falando de um curso na modalidade presencial e ainda é forte a
concepção de utilizar a ferramenta apenas no ensino à distância.
Por isso é importante que o professor e os acadêmicos desenvolvam fluência
tecnológica para obter aptidões com a tecnologia educacional. Para (DOMINGUES,
2013) é “a partir do desenvolvimento das aptidões com a tecnologia educacional, que
o professor consegue obter condições para planejar a ação docente explorando ao
máximo as potencialidades das ferramentas para gerar ensino-aprendizagem na

perspectiva da EDP. Ao desenvolver habilidades para lidar com as ferramentas dos
AVEA como o MOODLE, o professor pode elaborar materiais didáticos (recursos e
atividades estudo) acoplados de modo hipermídia e, com isso, estabelecer caminhos
para interação, problematização dos conteúdos curriculares e aprendizagem
colaborativa”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, é possível destacar as potencialidades dos REA disponibilizados no
MOODLE como apoio no ensino presencial mediado por tecnologias, pois oferece
ferramentas de interatividade, colaboração e compartilhamento de materiais didáticos.
A partir daí, os docentes/ discentes iniciam um processo ensino- aprendizagem
colaborativo na perspectiva da EDP de Freire.
Por isso, salientamos a relevância da utilização dos REA, a fim de potencializar
a educação diálogica-problematizadora e promover interação e colaboração na prática
pedagógica mediada pelas tecnologias educacionais, considerando seu formato livre,
aberto e gratuito, o que facilita o acesso e o sucesso do acadêmico no ambiente. No
MOODLE muitas vezes estes REA não são usados da maneira adequada ou são
utilizados sempre os mesmos, não inovando nas ferramentas recursos, este foi um
dos apontamentos destacados neste estudo pelos respondentes.
A partir dos dados analisados, afirmamos que a relação que os acadêmicos do
Curso de Pedagogia Diurno tem com o AVEA MOODLE é consideravelmente boa,
pois apresentaram 70% de satisfação. No entanto, foi possível notar alguns aspectos
insatisfatórios que de certa forma, contribuíam para um possível “descontentamento”
por parte dos acadêmicos ao serem solicitados a realizar atividades de estudo na
plataforma institucional.
Ambos os participantes sabem da importância de inovar as práticas pedagógicas
e no curso presencial apontam o MOODLE como principal mediador, no entanto os
pontos negativos obtidos nesta pesquisa foram em relação ao modo com que os
professores estão utilizando o ambiente no ensino presencial.
Os respondentes destacaram que falta conhecimento, no qual chamo de
Capacitação Docente tanto para docentes, quanto para os discentes do curso.

Acredito que capacitando os principais usuários, ambos saberão utilizar o MOODLE
de forma interativa e significativa para ambas as formações.
Somente é possível expandir uma ferramenta recurso, inovar e a interagir nela,
quando se alcança um nível mínimo de conhecimento sobre a máquina. Para isso,
sugiro aos professores e acadêmicos buscar experiências diversificadas no ambiente,
experimentando, conhecendo e modificando os recursos educacionais nele
disponíveis.
Cabe também destacar, a importância dos docentes procurar aprimorar seus
saberes com a tecnologia, a partir dos cursos de capacitação docente que o Núcleo
de Tecnologia Educacional (NTE) da UFSM oferece. Dessa forma, ambos irão
desenvolver os três níveis da Fluência Tecnológica, pois conseguirá ligar o
computador, acessar a máquina, utilizar os recursos, disponibilizar materiais, recriar
novos e compartilhar em formato livre e aberto o que foi produzido, assim ambos
fortalecem a autoria e co- autoria no ensino.
Neste estudo, posso visar que meus objetivos foram alcançados, pois refletir
sobre o próprio curso em que está em formação é prazeroso quando se realiza uma
pesquisa e esta poderá refletir na formação e no perfil docente da licenciatura. Como
afirma um dos respondentes participantes da pesquisa:
Acho tua iniciativa para desenvolver uma pesquisa sobre o moodle, muito
significativa. Espero, que esse trabalho seja visualizado por professoras e
estudantes, afinal, nem sempre é o ambiente que é difícil de ser usado, mas
sim a forma como o professor/aluno trabalham com ele. Auxiliar o estudantes
em um primeiro momento é uma ótima forma de desmitificar o temido moodle.
Parabéns, pela iniciativa!
COMENTÁRIO
RESPONDENTE 6

Portanto, esta pesquisa esclarece que a cultura universitária tradicional, pautada
em aulas expositivas e materiais impressos, ainda precisa ser repensada, tendo em
vista que este estudo se trata de um ensino presencial, mas a ideia de utilização do
MOODLE seja para além de repositório de textos. Como destaca FERNANDES e
GRILLO (2011, p. 44):
Nesta perspectiva a inovação é vista de forma diferente da simples agregação
de novos elementos tecnológicos, a menos quês estes representem novas
formas de pensar, ensinar e aprender, numa perspectiva emancipatória. O
estudo sobre a aula universitária na formação de professores tem servido
para fazer um recorte da trajetória de todos nós. Tem favorecido a
possibilidade de se construir uma nova universidade, delineando um novo
patamar teórico- metodológico e, assim, contribuído para a construção de

uma nova relação entre o ensinar e o aprender, onde a cognição, o afeto e a
ética sejam companheiros de uma significativa jornada.

Conclui- se que MOODLE é muito mais que uma inovação, ele favorece a
integração e convergência entre modalidades, permite programar materiais didáticos
hipermidiáticos, interação no processo ensino- aprendizagem, potencializando o uso
de REA. Para tanto é fundamental ser fluente tecnologicamente, exigindo
comprometimento dos usuários, nesta perspectiva haverá sim uma construção
significativa de um “novo” ou “moderno” modelo de ensinar e aprender mediado por
tecnologias em rede seja no ensino presencial ou à distância.
E dessa forma, este estudo não está concretizado, pois pretende- se expandir
novas pesquisas e busca contribuir para novos estudos nesta mesma temática, que
ressalto importante para o âmbito educacional moderno que está surgindo cada vez
mais em nossa sociedade.
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Resumo
Este trabalho está vinculado ao projeto Formação de professores: a universidade pública superando
barreiras geográficas, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Apresenta como
intencionalidade compreender como o Estágio Curricular Supervisionado na Educação Infantil foi
interpretado nos processos formativos das acadêmicas do Curso de Pedagogia, na modalidade à
distância, a partir da análise realizada por uma Tutora e uma Professora que atuam na disciplina de
Estágio Supervisionado em Educação Infantil. A metodologia utilizada para desenvolver este trabalho,
pautou-se em uma pesquisa documental. Os dados foram coletados através dos registros diários e dos
relatórios dos estudantes. A partir destes, os estagiários destacaram que planejar a organização do
trabalho pedagógico, para a educação infantil, envolve compreender a criança na sua complexidade,
permite compreender as suas demandas, seus contextos, suas curiosidades possibilitando espaços
pedagógicos que promovam a qualidade das práticas com responsabilidade social. Quando se remete
à educação escolar, é possível pensar no desenvolvimento do educando através de uma prática
pedagógica que habilite o sujeito a ser protagonista de sua própria história, desenvolvendo
competências e habilidades frente aos desafios atuais.
Palavras-chave: Educação Infantil. Trabalho Pedagógico. Estágio Supervisionado em Educação
Infantil.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES
ACERCA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
O presente trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa “Formação de
professores: a universidade pública superando barreiras geográficas”, aprovado em
2014 pelo Gabinete de Projetos da Universidade Federal de Santa Maria/UFSM. O
Projeto é Coordenado pela Professora Doutora Taciana Camera Segat e tem como
foco principal investigar de que forma o Curso de Pedagogia na modalidade a
distância da Universidade Federal de Santa Maria está contribuindo para a
qualificação dos profissionais que irão atuar na Educação Infantil e Anos Inicias do
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Ensino Fundamental no interior dos municípios, mediante a orientação e
acompanhamento do Estágio Curricular Supervisionado, refletindo acerca das
políticas públicas para a infância e para a formação docente.
Desse modo, este estudo tem o objetivo de compreender como o Estágio
Curricular Supervisionado na Educação Infantil foi interpretado nos processos
formativos das acadêmicas do Curso de Pedagogia Ead, a partir da análise realizada
por uma Tutora e uma Professora que atuam na disciplina de Estágio Supervisionado
em Educação Infantil.
O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório no curso de
Licenciatura em Pedagogia, além de ser uma etapa muito importante na formação
inicial de professores, é o momento de encontro entre teoria e prática, ou seja, o
momento de colocar em ação os conhecimentos aprendidos durante o curso de
graduação. Conforme Libâneo (2002) ser professor é uma combinação entre as
teorias vistas na formação inicial e a prática vivenciada em sala de aula, pois ao
relacionarmos a teoria/prática mapeamos as [res]significações acerca da formação
docente, permitindo que concomitantemente interprete e compreenda os estudos
teóricos e metodológicos que nortearão a prática docente. Esta pratica docente é
relevante para a formação a qual produz inquietações, momentos introspectivos e
anseios em relação à formação docente, conduzindo o professor em formação para a
percepção de um processo de interiorização, postura reflexiva que permite buscar
formas diferentes para se posicionar como educador, avaliar, compreender e se
encontrar também como aprendiz.
O processo de Estágio Supervisionado na Educação Infantil também envolve o
estudo e a discussão de propostas pedagógicas pautadas em Políticas Públicas para
a infância, como: as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(DCNEIs, 2010)1, Base Nacional Comum (BNC)2. Cabe a nós – professores, tutores e
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Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil são fixadas pela Resolução nº 5, de 17
de dezembro de 2009 e estão articuladas às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. As
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Básica do Conselho Nacional de Educação, com o objetivo de orientar a elaboração, planejamento,
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acadêmicos – problematizar e interrogar a lógica da sistematização pedagógica e
reivindicar a consideração educacional e garantir os direitos da infância de brincar,
imaginar, fantasiar e construir sentidos sobre a natureza, a sociedade e a infância.
Precisamos compreender a criança como sujeito histórico e de direitos, garantindo
uma infância que produz interações, relações de grupos e culturas em nossos
espaços e tempos escolares.
Desta forma, o educador precisa desenvolver estratégias de ensino que organize
a prática pedagógica e contemple a realidade das crianças de modo que elas se
sintam instigadas a constituir conhecimentos significativos. Para isso, é importante
observar e se

aproximar dos pequenos para planejar as atividades a partir da

demanda do grupo (OSTETO, 2000) proporcionando momentos de aprendizagem
tanto para as crianças, como para o educador. Segundo as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil é necessário
[...] garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e
articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens,
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao
respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras
crianças (DCNEIs, 2010, p. 20).

Deve-se respeitar os documentos legais, e desenvolver atividades que utilizem
elementos pertencentes à criança, a brincadeira, o jogo e a imaginação, no intuito de
desenvolver um trabalho prazeroso que potencialize e incentive as múltiplas
linguagens, consideradas importantes para o desenvolvimento infantil. Nesta
perspectiva, é necessário integrar as diferentes linguagens partindo sempre da
iniciativa das crianças em suas falas e brincadeiras, reconhecendo assim, a criança
como construtora no processo de aprendizagem.
O trabalho do educador precisa partir das necessidades da turma, assim
atendendo as expectativas das crianças, bem como contribuir com o desenvolvimento
de seus processos de aprendizagem, construindo conhecimentos necessários para
fortalecer as relações interpessoais como a amizade, a colaboração, a convivência, o
trabalho colaborativo e o respeito. Deste modo, as vivências pedagógicas das práticas
na Educação Infantil precisam estabelecer uma relação de confiança e respeito, onde
devemos “mergulhar na aventura em busca do desconhecido, construir a identidade
de grupo junto com as crianças” (OSTETTO, 2000, p. 190).

Nessa perspectiva, os professores não podem limitar as informações trazidas
pelos alunos, o que se mostra um desafio por metodologias ativas e reflexivas,
planejamentos flexíveis no seu método de trabalho. Assim o planejar deve considerar
o lúdico, o mundo da literatura infantil, a contação de histórias e das sensações
experienciadas através do corpo, entre outras atividades que desperte o interesse e
curiosidade das crianças.
Nóvoa (2007) contribui quando integra o conceito de aprendizagem à vida, às
pessoas e suas sensibilidades. Com isso na educação das crianças pequenas, os
espaços organizadores e geradores de um ensino comprometido precisam ser
pensados e refletidos diariamente. Assim, a escola se constitui como um espaço de
reflexão e debate, em torno de questões relacionadas tanto das condições de vida,
quanto dos valores referentes aos diversos elementos que compõe a prática
profissional, embasadas no cuidado de si e do outro.
Orientamos que a proposta de Estágio parta do trabalho interativo e colaborativo,
em que sejam observados os tempos e espaços dentro da instituição. Assim, todos
os momentos devem ser cuidadosamente planejados desde a chegada da criança na
escola até o momento de se despedirem.
Desse modo, a metodologia utilizada para desenvolver este estudo pautou-se
em uma pesquisa documental, a partir dos relatos diários dos estagiários do Curso de
Pedagogia, na modalidade à distância, da Universidade Federal de Santa Maria.
Conforme Severino (2007, p.122) “pesquisa documental, tem como fonte documentos
no sentido amplo, ou seja, não só impressos, mas sobretudo de outros tipos de
documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações e documentos legais”. A coleta
de dados realizou por meio da análise dos relatórios diários dos estudantes que
desenvolveram o seu estágio supervisionado na Educação Infantil, no primeiro
semestre do ano de 2015.
A partir, dos relatos dos estagiários escolhemos a categoria planejamento, para
realizar a análise. Com isso, notamos que os estudantes destacaram que a
organização do trabalho educativo com crianças, exige um planejamento bem
estruturado, em que as elas possam ser protagonistas do seu processo de
experimentação e construção de conhecimento. Também, notou- se a dificuldade, que
os estagiários encontravam para pensar na rotina institucionalizada, de uma maneira

intencional, ou seja, em que todos os momentos sejam significativas, repletas de
novas e divertidas vivências.
A EDUCAÇÃO INFANTIL E O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA DE ESTÁGIO
A organização do trabalho educativo com crianças há muito vem sendo motivo
de reflexões e debates por parte dos educadores infantis, nas diferentes instituições
em que as crianças menores de seis anos são atendidas. Essa discussão ocorre de
acordo como o nível de formação e momentos vividos pelos sujeitos, por isso
podemos perceber espaços onde ela se dá de maneira mais sistematizada, e outros
espaços onde os educadores não se dão conta que estão fazendo essa discussão,
mas a realizam a partir das problematizações que surgem no contexto da escola.
Assim no processo de organização das práticas cotidianas de estágio, os
estagiários, tutores e professores necessitavam realizar permanentemente uma
reflexão sobre algumas questões que são orientadoras das práticas educativas: de
que infância estamos falando? Como a sociedade na qual estamos inseridos
reconhece a criança? Que concepções de infância(s) orientam minha prática
educativa? Como articular meu conhecimento pedagógico à produção cultural
produzida pelas crianças? Como dialogar com as linguagens e culturas produzidas
pelas crianças? Como organizar tempos/espaços/rotinas de modo a potencializar este
diálogo? Como compreender e contribuir na construção dos significados e sentidos
pelas crianças?
Essas são algumas, entre muitas outras questões que um educador infantil
comprometido questiona-se ao pensar a organização de seu trabalho com as
crianças. É evidente, que não temos respostas para todas essas indagações, e as que
eventualmente tivermos precisam ser consideradas como reveladoras de peculiares
de um contexto, de um determinado grupo de crianças, de um educador com uma
condição/entendimento de vida e formação também únicas, e de um coletivo de uma
determinada instituição. Portanto, essas respostas não podem ser transpostas de um
contexto para outro, pois fazem parte de uma construção social e histórica de um
grupo de sujeitos, num determinado contexto.
Neste sentido, pensar em organização do trabalho educativo significa pensar e
repensar os sujeitos. Tanto os estudantes em estágio, quanto as crianças que
compartilham e vivenciam o processo de estágio do lugar de viver seus tempos e

espaços de criança. Os elementos teóricos e práticos que povoam nossas práticas;
nossos entendimentos a respeito do outro infantil, da vida e do que seja o trabalho
educativo com crianças; e as estratégias de cuidado e educação que envolvem o
cotidiano educativo.
Sabemos que os primeiros anos de vida, é de fundamental importância para o
desenvolvimento da criança, pois fica evidente a relevância e o papel da Educação
Infantil na formação integral do indivíduo. De acordo com a Lei nº 12.796, de 4 de Abril
de 2013, em seu Art. 29 destaca que “A Educação Infantil é a primeira etapa da
Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero
a cinco anos de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social,
complementando a ação da família e da comunidade”.
Deste modo, fica claro que a Educação Infantil é um direito da criança de zero a
cinco anos de idade, a qual tem direito a acesso e permanência em escola pública,
gratuita e de qualidade que forneça condições as crianças para o pleno
aproveitamento das oportunidades de aprendizagem que através das brincadeiras e
atividades proporcione o desenvolvimento e a construção da autonomia (Parecer
CNE/CEB Nº: 20/2009).
Entende-se que a escola de educação infantil precisa ser atrativa e agradável,
com profissionais qualificados e que tenham uma formação adequada para essa
modalidade de ensino. Este ambiente necessita ser preparado para oferecer as
melhores condições ao desenvolvimento das crianças, que dele usufruírem, com
materiais, imobiliários e infraestrutura adequada conforme a faixa etária dos alunos
atendidos, conforme contribui Lisboa (1998, p. 15).
A escola dos pequeninos em de ser um ambiente livre, onde o princípio
pedagógico deve ser o respeito à liberdade e à criatividade das crianças que
permitam sua auto suficiência, e a desobediência e a agressividade não
devem ser coibidas e sim, orientadas, por serem condições necessárias ao
sucesso das pessoas.

Compreendemos que a organização do trabalho pedagógico deve ser
organizada pelo princípio básico de possibilitar a criança o desenvolvimento da
autonomia, a capacidade de construir as suas próprias regras e meios de ação. No
decorrer dos relatos dos estudantes do Curso de Pedagogia, é possível perceber os
seus anseios relacionados a organização do trabalho pedagógico, dos espaços da

sala de aula e das atividades executadas e pensadas através do interesse desses
alunos. Percebemos isso principalmente quando os estagiários eram instigados a
refletir e planejar os momentos que fazem parte da rotina escolar, mas que
normalmente são esquecidos ou não recebem atenção, como por exemplo: a hora da
escovação, do lanche e da pracinha, mas os estagiários deveriam planejar essas
ações e buscar metodologias diferenciadas no decorrer das semanas de estágio, para
desenvolvê-las. Este desafio é perceptível, a partir do relato da acadêmica C (2015):
Procurei pensar em cada criança e do que cada uma seria capaz de produzir
então esse projeto aconteceu com um misto de atividades e brincadeiras,
abusei dos recursos que a escola disponibilizava apesar de serem muito
poucos, procurei dentro do tempo em que estive na escola fazer atividades
que envolvessem a escola, a família e principalmente as criança. [...]
Encontrar um tema e montar um projeto parecia fácil, mas o problema, pensar
nas atividades, daí vem toda aquela questão da rotina da escola, como
montar atividades dentro da rotina da escola [...] A forma de organizar a sala
de aula deve priorizar os espaços para que a criança consiga ter acesso a
todos os recursos necessários e ainda sendo capaz de modificar a
organização conforme as atividades e brincadeiras a serem desenvolvidas
(ACADÊMICA C, 2015).

Deste modo, notamos que os estagiários no decorrer do estágio, buscavam
elaborar um trabalho pedagógico diretamente relacionado e orientado para as
crianças, mas isto era um desafio para eles. Isto porque, a organização do trabalho
pedagógico, deve ser pensada em função: das crianças e de seus universos de
conhecimentos, em relação aos conhecimentos que consideramos importantes que
elas aprendam; da ampliação de experiências com temáticas ligadas as diferentes
áreas do conhecimento; e ainda, da compreensão de aspectos da realidade com a
utilização de diversas formas de expressão e registro, possibilitando às crianças,
ludicamente, ir construindo outros modos de entender, interagir e viver a realidade.
Na primeira tarefa, Oliveira-Formosinho (2007), explicita a importância do
contexto que participa, afirmando que ele deve tornar-se um segundo educador,
viabilizando a construção participativa do conhecimento por parte da criança.
Lembrando-nos, ainda, da pedagogicidade do espaço e dos materiais, vez que
organizar um contexto que participe na construção do conhecimento pela criança, se
tornou um desafio que vêm atravessando os anos. Construir um “contexto social e
pedagógico que sustente, promova, facilite, celebre a participação” (OliveiraFormosinho,

2007,

p.

22),

demanda

múltiplos

elementos:

conhecimentos

pedagógicos, apreensão e compreensão do contexto histórico-social das crianças que

pode ser potencializada pela pesquisa sócio-histórica-cultural (Vigotski), contexto
físico (espaço, arquitetura, materiais) adequado, entre outros. Sobre o espaço em que
se vive a situação educativa, Freire (2003, p. 164) disse que o “cuidado” com que se
organiza o espaço está associado a um indispensável exercício da curiosidade. E
ainda, que o “cuidado do espaço revela a vontade de luta por ele e por isso mesmo a
compreensão de sua importância”. Aqui relatamos a reflexão de uma acadêmica,
sobre esses espaços e as relações participativas e espontâneas dos estagiários, onde
nos diz que:
Na escola em que realizei o estágio, era proposto atividades integradoras,
como teatro organizado pela equipe de apoio do espaço lúdico,
acampamento, onde as crianças tiveram a oportunidade de brincar em
diferentes espaços e explorar diferentes brincadeiras. Durante essa semana
de intervenção, foi como se, a todo o momento, aprendêssemos algo novo,
que nunca era igual. Com as crianças, eu esquecia os meus problemas, às
vezes, sentia medo, dúvida, incerteza, mas, ao mesmo tempo, sentia uma
realização imensa, uma alegria, uma pureza. Percebi que as intervenções
movimentaram a escola, com conversas, risadas e gritos, mudando a rotina,
por vezes silenciosa do ambiente da sala de aula. Sabemos que essas
intervenções coletivas são divertidas e importantes para a socialização das
crianças. Acredito que essa movimentação e esse dinamismo são essenciais
quando falamos na educação de crianças pequenas (ACADÊMICA “E”,
2015).

O espaço em que se desenvolve a Educação Infantil deve gerar a diversidade e
a amplitude do mundo das ações através do brincar, criar e imaginar.
No relato da acadêmica D, é perceptível que é de extrema importância as
brincadeiras, o afeto, o carinho, aproximação com as crianças, para assim perceber
as mesmas e a suas culturas.
[...] tudo que desenvolvi e planejei foi pensando em tornar cada momento
relevante para a vida da criança e além de ensinar, com certeza foram
momentos de aprendizado para minha vida profissional e pessoal. Cada tema
da semana foi organizado de forma interligada com os demais temas, de
forma que o resultado final pudesse ser alcançado. [...] Aprendi que enquanto
educador precisamos estar sempre preparados para os desafios que iremos
nos deparar, aprendi que carinho, amor, amizade é a peça fundamental para
que a criança aprenda e se desenvolva, isso aliado com criatividade e
ludicidade foi o que proporcionei aos meus alunos nesse período, e o que
quero proporcionar durante minha vida profissional. (ACADÊMICA D, 2015).

Outro destaque é o entendimento de contexto social, observando que um
contexto físico ou um agrupamento de salas por si só, não é verdadeiramente uma
escola. Uma escola tem vida através de seus sujeitos que unidos por metas, objetivos,
memórias, viveres em comum, constroem propositadamente as vivencias educativas.

(Oliveira-Formosinho, 2007). A idéia de contextos educativos é de fundamental
importância para a educação infantil, pois de acordo com Kishimoto (2006),
investigações no campo da educação revelam, que contextos educativos infantis tem
consequências na vida das crianças e em seus anos de infância.
Um contexto educativo social precisa representar/significar/abordar a vida
cotidiana das crianças e suas especificidades, estimulando “uma “conversa
interessante”, tendo em vista a construção de um espaço de pesquisa e de reflexão
infantil”, possibilitando, assim que o professor dialogue e compreenda a lógica e
cultura infantil. (RUSSO, 2007, p. 71)
Nesse sentido, os contextos educativos, sua organização, os recursos, as
relações estão intimamente ligados aos processos de aprendizagem, considerando
que em um contexto que participa todos os elementos que o compõem são
intencionalmente propostos com o objetivo de impulsionar a escuta ativa da criança,
de forma que a mesma, tenha real significado na aprendizagem do sujeito infantil.
As discussões sobre práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e
desenvolvimento das crianças devem partir de problematizações presentes nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs) a qual ressalta
que a organização das propostas pedagógicas precisa articular as experiências e os
saberes das crianças com seus conhecimentos. Deste modo, as discussões para a
organização dos Planos de Estágio, devem partir de propostas pedagógicas que
envolvam o lúdico e as diferentes linguagem enquanto instrumento de aprendizagem.
Compreendemos que as atividades lúdicas devem possibilitar as crianças,
desenvolverem suas múltiplas linguagens, (oral, escrita, físico-motor, plásticas,
musical, matemática, linguagem da sociedade e da natureza), dando possibilidades
para que as mesmas construam seus conhecimentos descobrindo o mundo de forma
individual e coletiva.
Assim, os espaços que visam a construção da identidade das crianças e sua
autonomia, devem ser pensados e refletidos na hora de planejar. De acordo com
Mello; Farias (2010, p. 55) não basta apenas uma organização pronta e idealizadora,
precisamos de uma “educação intencionalmente organizada para impulsionar
positivamente o desenvolvimento infantil”.

Deste modo, acreditamos que na educação infantil as atividades desenvolvidas
precisam ser significativas e possibilitar aprendizagens para todos, professores e
crianças. Rapoport [et al] (2012, P. 16), destaca que: (...) “Por meio das atitudes
afetivas, os adultos que lidam com elas, garantirão que se sintam seguras, confiantes,
estimuladas, desafiadas e orientadas. A partir daí, adultos e crianças tornar-se-ão
companhias prazerosas e estimulantes”.
O trabalho desenvolvido com as crianças precisa estar amparado pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEIs, 2010), as quais,
devem considerar as demandas individuais e coletivas do grupo, assim garantindo a
cada uma delas o acesso a processos de construção de conhecimentos e a
aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à
liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e a interação com
outras crianças.
Portanto, é imprescindível que a educação considere a criança em sua
complexidade, preparando-a para viver no mundo com responsabilidade, criatividade,
criticidade, prazer e autonomia. Nesse processo, nosso papel como educadores é o
de fazer interpretações, análises e autocríticas, para encontrar a melhor maneira para
desenvolver as capacidades existentes nos educandos, sendo elas, motoras, sócias,
cognitivas e afetivas.
DIMENSÕES CONCLUSIVAS
Acreditamos que as temáticas trazidas pelos acadêmicos durante o estágio
supervisionado foram significativas, pois foram temas que partiram das necessidades
das crianças. Orientamos os acadêmicos a trabalharem demandas significativas, que
partam do que as crianças já sabem, e busquem incentiva-las na construção das suas
próprias conclusões e conceitos. Portanto, é preciso refletir sobre a importância e o
tempo concedido ao planejar, considerando situações cotidianas que exigem
reflexões em busca de soluções que problematizem um efetivo trabalho qualitativo
nas atividades educacionais.
As relações estabelecidas entre todos os envolvidos, devem ser de respeito e
afeto. O processo interativo é essencial nestes momentos, pois possibilita trocas e
reconstruções conjuntas acerca de experiências e conhecimentos que constituímos

juntos. A prática de Estágio é um período de grande significado para a formação
profissional dos futuros educadores, pois esta experiência possibilita aprendizagens e
autoconhecimento para a construção da identidade profissional. Como nos traz Nóvoa
(1992) ao afirmar que
(...) a maneira como cada um de nós ensina está diretamente dependente
daquilo que somos como pessoa quando exercemos o ensino. (...) e as
opções que cada um de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam a
nossa maneira de ensinar, a nossa maneira de ser. É impossível separar o
eu profissional do eu pessoal (NÓVOA, 1992, p. 17).

Assim, as práticas de estágio abrem caminho para uma formação mais
independente, significativa e de qualidade, em que o acadêmico precisa buscar os
saberes teórico/práticos aprendidos durante o curso de formação inicial, os quais o
forneceram conhecimentos que possibilitam a reflexão e articulação com as praticas
desenvolvidas. Deste modo, acreditamos que os anos de formação inicial dão suporte
para este aprendizado. Segundo Freitas, Paniz (2011, p. 17),
(...) acreditamos que um curso de formação inicial, pode, sim, fornecer
subsídios e possibilidades para que os futuros professores reflitam, discutam
e tragam a discussão seus medos, saberes e experiências com a educação,
enfim, que possibilite a eles, um melhor desenvolvimento profissional.

As compreensões teórico/metodológicas vividas durante a formação acadêmica
possibilitam avanços pessoais e profissionais, além de experiências que podem ser
articuladas com o trabalho devolvido ao longo do estágio supervisionado. Neste
sentido, as discussões desenvolvidas durante o curso de Pedagogia EAD devem ser
compreendidas e (re)significadas no desenvolvimento das práticas em sala de aula.
Assim, buscamos que os acadêmicos sejam protagonistas de práticas de estágio,
compreendendo que este seja relevante à formação profissional, a qual adquiri
subsídios para teorizar a prática e ampliar questionamentos que os instiguem a ir
além.
Ao refletir criticamente sobre as experiências construídas no estágio
supervisionado, compreendemos que todas as aprendizagens são relevantes no
processo de formação, assim como as disciplinas curriculares devem ser percebidas
e relacionadas a teoria/prática. De acordo com Pimenta; Lima (2005/2006, p.17), “O
estágio não se faz por si, envolve todas as disciplinas do curso de formação (...)” o
que possibilita que os saberes teóricos/práticos se entrelacem. Conforme

complementa Pimenta; Lima (2005/2006, p. 10), “(...) o estágio atividade curricular é
atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na
realidade, este sim objeto da práxis”. Entende-se que a práxis se dá a partir do
momento em que os acadêmicos têm consciência da relevância que a reflexão possui
dentro do processo de construção docente. Sobre isso, Freire (1996, p.18) nos traz
(...) “É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a
próxima prática”. É através das trocas de experiências e de vivências que e possível
ampliar os conhecimentos, transformando-os em ações e práticas que se refletem na
forma de ver e sentir o mundo. Quando se remete à educação escolar, é possível
pensar no desenvolvimento do educando através de uma prática pedagógica que
habilite o sujeito a ser protagonista de sua própria história, desenvolvendo
competências e habilidades frente aos desafios atuais.
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LITERATURA INFANTIL: SUA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO LEITOR
LITERÁRIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elenara Walter Quinhones1
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
RESUMO
Este artigo tem por objetivo discutir a inserção da literatura infantil já nos primeiros anos da educação
básica, tendo em vista a importância da leitura literária para a criança e o adolescente desde cedo.
Essa importância não reside apenas na contribição de sua formação como leitor literário, mas na
relevância do processo imaginativo que a leitura proporciona. Essa discussão passará por três etapas:
primeiro analisarei como se originou uma literatura feita, propriamente, para crianças e adolescentes,
conhecida como Literatura Infantil. Posteriormente, comentarei como a inserção dessa literatura infantil
auxiliará na formação do leitor literário. Porém, essa formação diz respeito a emancipação do sujeito
através da ampliação de sua imaginaçãoatravés da literatura como objeto estético, não de um caráter
formativo-pedagógico inserido na literatura infantil. Por último, apresentarei alguns textos infatojuvenis
que podem servir como sugestão para o trabalho dos professores de Pedagogia e Língua Portuguesa
da Educação Básica, privilegiando o Ensino Fundamental. A fundamentação teórica referente a
primeira parte, sobre a literatura infantil, tem como base as concepções de Regina Zilberman (2003).
No que se relaciona ao leitor literário, pautarei as discusões nos Parâmetros Curriculares de Ensinos
Fundamental (1998). A última parte do artigo tem como subsídio teórico as análises das autoras Marisa
Lajolo e Regina Zilberman (2007) sobre algumas obras literárias que escolhi como sugestão de
trabalho em sala de aula: Marcelo, marmelo, martelo (1976) e O reizinho Mandão (1978), de Ruth
Rocha; História meio ao contrário (1978), Menina bonita do laço de fita (1994) e Abrindo Caminhos
(2004), de Ana Maria Machado.
Palavras-chave: Literatura Infantil. Formação do leitor literário. Ruth Rocha. Ana Maria Machado.

INTRODUÇÃO
A Literatura Infantil vem conquistando cada vez mais autores, público leitor e o
próprio mercado de consumo. Embora sua história tenha iniciado no século XVI,
quando foram escritos os primeiros textos voltados para crianças, ela ganhou força a
partir do século XIX com a modificação do lugar social da criança na sociedade
burguesa. Já no século XX, entre os anos de 1960 e 1970 a literatura infantil eclodirá,
ganhando um caráter próprio e um espaço bem amplo no mercado editorial. Porém,
por estar atrelada à pedagogia, em vista de muitos textos infantis serem escritos por
pedagogos e professores, e ao mundo burguês alguns teóricos da literatura costumam
excluí-la do meio literário. Regina Zilberman em A literatura infantil na escola (2003)
demonstra como as obras de literatura infantil podem ser concebidas a partir de seu
paradigma estético, atribuindo seu caráter formativo não à pedagogia, mas à própria
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literatura. Assim, ao se tratar de bons exemplos de obras literárias para crianças a
serem trabalhadas em sala de aula, em qu se ressalta o valor estético e a forma da
linguagem, cito as obras das autoras Ruth Rocha e Ana Maria Machado que serão
mencionadas mais detalhadamente no final deste artigo. Partamos das noções gerais
sobre a Literatura Infantil e sua origem.
O INICIO DA LITERATURA INFANTIL
O surgimento dos primeiros livros para crianças ocorreu entre os séculos XVII e
XVIII. Regina Zilberman (2003) menciona que a parceria com o fantástico vem desde
Perrault, no século XVII, e os Irmãos Grimm, século XIX. Nesses relatos o herói é
auxiliado por um ente mágico para superar suas dificuldades. Esses contos
originaram-se na Europa central quando muitos camponeses e artesões revoltavamse contra a estratificação (separações de classes sociais), mas não podiam
transformá-las, exceto com auxilio superior. Quando se passou esses relatos
folclóricos à literatura infantil, perdeu-se o conteúdo de rebeldia, permanecendo
apenas o conteúdo fantástico. Por causa do seu caráter escapista que alguns teóricos
literários não os consideram “literatura”. Muitas dessas obras foram criadas por
pedagogos e professoras, e possuíam uma finalidade profundamente pragmática.
Para que possamos entender essa finalidade será necessário retornarmos ao
contexto histórico da difusão de uma literatura voltada para crianças.
Conforme Zilberman (2003), a concepção de infância, como observada
atualmente, aconteceu somente na Idade Moderna com a constituição de um modelo
familiar burguês. Até o século XVII, as crianças conviviam igualmente com o mundo
dos adultos, participavam de festas, cerimônias religiosas e execuções, elas somente
não podiam participar da vida política. Assim, as crianças exerciam as mesmas
funções, inclusive as profissionais, que os adultos. Até aquele momento histórico, o
índice de mortalidade infantil era muito alto e as condições de vida bastante precárias.
De acordo com a autora, a reconfiguração do lugar social da criança ocorreu quando
se modificou o conceito de estrutura unifamiliar privada. Essa nova estrutura familiar
serviu para auxiliar na centralização do poder político burguês em detrimento ao poder
feudal. O surgimento da família nuclear foi uma das bases para sustentar o Estado

Moderno. Com isso, deu-se também o desenvolvimento da Escola, como
normalizadora, com o apoio da burguesia.
A obra filosófica Émile, de Jean Jacques Rosseau, assinala que, em prol da
preservação da pureza infantil, o educando deveria manter-se afastado da sociedade
por maior tempo possível. O isolamento da criança no ambiente doméstico produziu
uma lacuna na socialização do infante. Para reintroduzir a criança na vida social
utiliza-se a pedagogia. Nesse aspecto, Zilberman (2003) ressalta que:
[...] Acentua-se a divisão entre indivíduo e a sociedade, ao retirar o aluno da
família e da coletividade, encerrando-o numa sala de aula em que tudo
contraria a experiência que até então tivera. Em vez de uma hierarquia social,
vive uma comunidade em que todos são igualados na impotência: perante a
autoridade do mestre e, mais adiante, da própria instituição educacional,
todos despojados de qualquer poder (ZILBERMAN, 2003, p. 21, grifo nosso).

Segundo a autora, historicamente, as camadas inferiores não evoluíram da
mesma forma que as famílias burguesas abastadas. A criança burguesa integra-se à
família, à escola e à sociedade, enquanto a criança proletária é jogada no mundo
pelos pais, com a principal finalidade de aumentar-lhes a renda. A mão de obra infantil
no século XIX era barata, gerando lucro imediato. Isso permitia que os pais tivessem
tempo para outras atividades (bares, sindicatos etc.). A criança pobre tem uma
vivência mais mundana e a escola não consegue concorrer com esse aprendizado
das ruas, por isso, a importância da frequência na escola, que posteriormente tornouse obrigatória.
Para Zilberman (2003), a escola participa do processo de manipulação da
criança, conduzindo-a ao respeito da norma vigente. Nesse momento, a ficção tornase aliada para propagar a visão do mundo burguês, e a literatura infantil insere-se
substituindo o adulto interferindo quando a criança apela à fantasia e ao lazer. De
acordo com a autora, a literatura e a escola compartilham um aspecto comum: a
natureza formativa. Ela comenta que “[o]s fatores estruturais de um texto de ficção –
narrador, visão de mundo, linguagem – podem se converter no meio por intermédio
do qual o adulto intervém na realidade imaginária, usando-a para incutir sua ideologia”
(ZILBERMAN, 2003, p. 23). Afirma, ainda, que a sociedade quer realçar a imagem de
que as crianças são seres enfraquecidos e dependentes, sendo necessário para eles,
que adotem os valores vigentes no mundo adulto.

Em sua análise sobre a Literatura Infantil, Regina Zilberman (2003) comenta que
alguns autores atribuem essa literatura à pedagogia e não à literatura, pelo fato desses
textos vincularem-se à origem da família burguesa e auxiliarem no processo de
dominação dessa classe social. Ela enfatiza que, embora a escola e a literatura
compartilhem da mesma função formativa, elas não se identificam, e a escola acaba
por usar a literatura com o intuito puramente pedagógico. No que concerne a esse
sentido, o objetivo do texto literário deve ser o de ir muito além de um instrumento
didático, ele “poderá romper as barreiras entre a escola e a coletividade,
reintroduzindo o estudante no presente e fazendo que ele exerça um papel ativo no
processo de transferência” (ZILBERMAN, 2003, p. 26). Essa ruptura que diferencia
um texto didático de um texto literário. Ao privilegiar o texto literário em sala de aula,
nosso objetivo como educadores será o de propiciar ao aluno uma ponte entre seu
universo imaginário e o mundo real. Quando a criança consegue fazer essa ligação
ela amplia sua forma de resignificar a realidade. A literatura infantil encontra-se em
um terreno mais amplo que o pedagógico, o propriamente literário. Nesse espaço, o
intercâmbio entre texto de literatura infantil e a criança leitora fornece algo muito mais
importante que a transmissão de uma determinada mensagem valorativa, ele fornece
o estímulo de uma vivência mais intensa e singular com o mundo imaginário.
Desse modo, “[q]uanto mais [o leitor] demanda uma consciência do real e um
posicionamento perante ele, tanto maior é o subsídio que o livro de ficção tem a lhe
oferecer, se for capaz de sintetizar o todo da sociedade” (ZILBERMAN, 2003, p. 27).
Para a autora, a criança sente-se privada de um meio interior para experimentar o
mundo, neste sentido a literatura infantil será um suporte para conquista do real,
utilizando-se de dois elementos: uma história, que apresenta uma coerência lógica e
sistemática que a criança não se dá conta; e uma linguagem, que será a mediadora
entre a criança e o mundo. Quando consideramos que a literatura utiliza recursos
ficcionais que, de certa forma, sintetizam uma realidade, isso pode resultar em uma
aproximação com alguma experiência vivenciada pelo leitor. Assim, adentramos ao
segundo aspecto a ser analisado neste artigo: o caráter formativo da literatura infantil.
FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO

Estudiosos da Literatura debatem-se, frequentemente, com o questionamento
sobre a função da Literatura. Em uma sociedade em que a praticidade se faz
imperiosa, tudo o que não tem uma função pragmática primeira é relegado ao
ostracismo ou simplesmente descartado. Não cabe neste espaço aprofundarmos esse
questionamento, porém, torna-se impossível não mencioná-lo, pois ele está
diretamente ligado ao desprestígio que a literatura infantil encontra no universo
literário. Conforme evidenciado na primeira parte deste artigo, a literatura infantil está
relacionada à pedagogia desde seu início. Muitos textos infantis foram escritos por
pedagogos e professores, que lhes davam uma determinada moral a ser repassada
para o infante. Essas funções, moralizante e didatizante, da literatura infantil não
condizem com o paradigma literário, em que a obra é pensada a partir de um ponto
de vista estético, cuja finalidade está relacionada ao prazer da leitura (BOURDIEU,
1996). Esse é um dos fatores alegados pelos teóricos da literatura para a exclusão da
literatura infantil.
Outro fator que contribui para que a literatura infantil não encontre prestígio no
meio literário refere-se a sua produção. De acordo com Zillberman (2003), essas obras
serão publicadas por adultos, que geralmente, dão a ela um caráter pragmático
(formação do leitor) que culminará no consumo. Esse consumo é reforçado pela
constituição do hábito de leitura que reforçará o caráter burguês (a burguesia queria
parecer ilustrada, se apropriava da leitura para isso) da literatura infantil afastando-a
da literatura estética. Regina Zilberman comenta, ainda, que:
[...] [o] sucesso do livro dependerá de sua orientação para o recebedor, desde
que em termos literários e artísticos, jamais educativos, comprovando a
correspondência simétrica nos dois movimentos que conduzem à justificativa
da existência do livro para a infância: da produção para recepção, da
pedagogia para a literatura (ZILBERMAN, 2003, p. 57).

Percebemos que para a autora o caráter pedagógico-utilitarista da literatura
infantil cerceia e empobrece essa literatura. Mas, então, se deve ou não trabalhar com
textos literários em sala de aula? Se a resposta para esse questionamento for positiva
como fazê-lo, evitando que o livro seja apenas um instrumento didático? Analisemos
o que os documentos oficiais sobre o ensino de língua materna trazem sobre a leitura
literária no ensino fundamental para que possamos responder a essas questões.

Um dos principais objetivos apontados nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(1998) no que se refere ao ensino de Português, nos 3º e 4º ciclos do Ensino
Fundamental, diz respeito ao desenvolvimento das competências discursivas,
linguísticas e estéticas dos alunos. Quanto ao texto literário, os PCN’s informam que:
O texto literário constitui uma forma peculiar de representação e estilo em que
predominam a força criativa da imaginação e a intenção estética. Não é mera
fantasia que nada tem a ver com o que se entende por realidade, nem é puro
exercício lúdico sobre as formas e sentidos da linguagem e da língua
(BRASIL, 1998, p. 26).

No ato de leitura literária está envolvido o desenvolvimento da imaginação e do
prazer. Para Maria Antonieta Antunes Cunha (1974), quando se propõem a escrita de
um texto literário o mais importante é a imaginação. A autora menciona que:
[...] A criança é naturalmente levada a desconfiar dos livros que lhe vêm tolher
a liberdade, que é o melhor dos seus bens. Tudo que, na infância, impede o
movimento é feita contra a natureza e suportado a contra gosto. É mister,
portanto, compensar essa inevitável supressão pela imaginação (CUNHA,
1974, s/p.).

Ao analisar o questionamento feito anteriormente, as obras de literatura infantil
devem ser utilizadas na sala de aula, justamente, por serem capazes de desenvolver
no aluno uma nova percepção da sua própria realidade. Será nesse sentido que, para
Zilberman (2003), a literatura poderá servir como formadora, pois ela “propicia os
elementos para uma emancipação pessoal, o que é a finalidade implícita do próprio
saber” (p. 29). A autora, ainda, ressalta que o professor tem como tarefa fazer “emergir
do deciframento e compreensão do texto, pelo estímulo à verbalização da leitura
procedida, auxiliando o aluno na percepção dos temas e seres humanos que afloram
em meio à trama ficcional” (ZILBEMAN, 2003, p. 29). Dessa forma, o texto literário
muito mais que um mero auxiliar didático servirá para ampliar as concepções e a
mundividência do aluno. Em última instância, resta-nos observar algumas sugestões
de textos literários que podem ser utilizados em sala de aula.
OBRAS DE LITERATURA INFANTIL
De acordo com Cunha (1974), ao se escrever um livro de literatura infantil devese ter o mesmo cuidado com a forma que se teria ao escrever um livro para adultos.
Ainda, para a autora, o livro infantil deve ser igual ao do adulto, porém “melhor”. A
literatura canônica possui vários livros considerados como boas sugestões dentro do

gênero leitura infantil, esse é o caso de Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato
e Os contos de Grimm, contos do século XIX, escritos pelos irmãos Grimm. Contudo,
apresentarei duas autoras contemporâneas de literatura infantil que podem ser
utilizados em sala de aula, partamos de uma contextualização da literatura infantil
desde 1960, quando ocorre o boom deste gênero.
Marisa Lajolo e Regina Zilberman (2007) apontam que a produção literária
infantil/juvenil do início dos anos 1960 e 1970 dava ênfase para o aspecto gráfico,
tomando a ilustração como elemento autônomo, autossuficiente. Quanto às temáticas,
predominavam assuntos como poluição da natureza, separação dos pais, extermínio
da raça indígena, amadurecimento sexual, preconceito racial, marginalização dos
idosos, uso de drogas e homossexualismo. As autoras, ainda, comentam que essas
obras eram bastante contestadoras, seguindo uma tendência de temática urbana
representada por uma burguesia enriquecida pela modernização. Segundo Lajolo e
Zilberman (2007), mais próximos à realidade, os finais das obras infantis dessas
décadas não eram sempre felizes. Elas evidenciavam, por vezes, o sofrimento infantil:
a carência efetiva, os menores marginalizados que moram nas ruas, os pobres, as
crianças órfãs; outra abordagem comum era de histórias policiais, em que grupos de
crianças são detetives contra criminosos adultos.
Lajolo e Zilberman (2007) apresentam também alguns textos infantis que
trabalham de forma dinâmica a linguagem naquele período. Para as autoras, quantos
aos aspectos formais, como discurso literário, o texto infantil incorporou a
metalinguagem e a intertextualidade. Nesse sentido, uma obra instigante, que
apresenta a metalinguagem e a Intertextualidade, é Marcelo, marmelo, martelo (1976),
de Ruth Rocha. Essa autora, também trabalha a linguagem, enfatizando a
arbitrariedade do signo linguístico em O reizinho Mandão (1978). Ruth Rocha utilizase da ironia, nessa fábula, para expressar a liberdade de expressão, conforme Lajolo
e Zilberman (2007): essa obra “conta a história de um povo reduzido ao silêncio por
um governante autoritário e que tem sua voz e sua fala restauradas por uma criança
que enuncia as palavras mágicas: cala a boca já morreu: quem manda na minha boca
sou eu” (p. 154).
Outra escritora que tem ganhado destaque na literatura infantil brasileira, desde
a década de 1970 até nossos dias, é Ana Maria Machado. Essa autora é bastante

arredia a uma estrutura pedagógica nos livros infantis, quanto a isso ela afirma “que a
infância é uma fase extremamente lúdica da vida e que, nesse momento da existência
humana, a gente faz a festa é com uma boa história bem contada” (MACHADO, 2002,
p. 23). Seus textos reestruturam o componente mágico, criando uma nova concepção
estética através de uma linguagem clara e objetiva, e que encontrará respaldo em
seus principais receptores [crianças e jovens leitores]. Machado possui uma grande
quantidade de obras que podem ser trabalhadas em todos os ciclos do ensino
fundamental, das quais citarei três: História meio ao contrário (1978), que serve de
critica para a tradição; Menina bonita do laço de fita (1994), que aborda o preconceito
e a diversidade cultural; e Abrindo Caminhos (2004), essa obra apresenta uma
linguagem simples, mas com um alto grau de intertextualidade com algumas obras
canonizadas pela literatura brasileira. Assim, esse texto de Machado se liga a leitura
dos clássicos de nosso patrimônio artístico e cultural. Essas obras são apenas uma
sugestão, existe uma grande variedade de autores contemporâneos que se dedicam
a escrever textos voltados para o público infantil, das que podem ser trabalhadas por
nós em sala de aula.
METODOLOGIA
Este artigo pautou-se em uma pesquisa bibliográfica, tendo como um dos
referenciais teóricos o livro A literatura infantil na escola (2003), de Regina Zilberman.
Esse texto serviu de mote para minhas análises no que se refere à contextualização
histórica da literatura infantil. Quanto ao segundo tema tratado nesta pesquisa, sobre
a formação do leitor literário, utilizei como fundamentação teórica os Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998) em conjunto com o texto supracitado de Regina
Zilberman (2003). Por fim, após uma pesquisa bibliográfica selecionei entre vários
textos de literatura infantil alguns que possuem uma abordagem mais contemporânea
sobre a própria linguagem, levando em consideração a qualidade estética das obras
escolhidas. Assim, para proposta de trabalho em sala de aula escolhi como corpus:
Marcelo, marmelo, martelo (1976) e O reizinho Mandão (1978), de Ruth Rocha;
História meio ao contrário (1978), Menina bonita do laço de fita (1994) e Abrindo
Caminhos (2004), de Ana Maria Machado. Essas obras literárias foram analisadas
com base nas considerações de Marisa Lajolo e Regina Zilberman (2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este espaço torna-se pequeno para elencar as inúmeras obras literárias, de
qualidade, pertencentes ao gênero literatura infantil. Procurei abordar autoras
conhecidas, mas que não são citadas com tanta regularidade como alguns autores
consagrados, tais como: Monteiro Lobato, Ziraldo, os irmãos Grimm ou Lewis Carrol.
A escolha pelas obras de Ruth Rocha deve-se à forma como a autora aborda e brinca
com a linguagem, matéria-prima das aulas de língua materna. Ao eleger a escritora
Ana Maria Machado tive por objetivo valorizar a intertextualidade que é uma marca
relevante nos textos da autora. Optei por apenas apresentar as obras, não
exemplificando a forma como elas podem ser trabalhadas em sala de aula, para ceder
espaço à liberdade de criação e adaptação de cada professor dentro de seu
planejamento pessoal. Assim, concluo essas reflexões afirmando que a literatura é a
chave que abre a porta da imaginação, nada mais justo que todas as crianças e
adolescentes tenham acesso a essa chave o mais cedo possível, por isso a
importância da literatura infantil em sala de aula.
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A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS REFLEXIVOS
Diego Bechi1
Eixo 3 - Práticas pedagógicas na educação básica e superior
Resumo
O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre os desafios da formação acadêmica e o papel das
disciplinas humanas e sociais na formação de profissionais reflexivos e comprometidos com as causas
sociais. No primeiro capítulo, faz-se uma análise das transformações políticas, econômicas e
socioculturais ocorridas no bojo da sociedade global que incidiram sobre o processo de expansão e de
mercantilização do ensino superior no país. Em seguida, são apresentadas as características que
compõe o atual cenário educacional e as consequências provenientes das reformas educacionais de
caráter neoliberal e do modelo de gestão empresarial às instituições de educação superior. Por fim,
são descritos os desafios e as reais funções da educação superior frente a uma sociedade complexa e
dinâmica, acrescidas de mudanças que exigem a formação de profissionais reflexivos, capazes de
pensar de forma independente e de respeitar a dignidade humana.
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INTRODUÇÃO
Ao reportar-se aos desafios da formação universitária no contexto marcado pela
mercantilização do ensino superior torna-se necessário, primeiramente, refletir sobre
as transformações políticas, econômicas e socioculturais ocorridas nas últimas
décadas em âmbito mundial. Os processos de globalização mediados pelo
desenvolvimento das tecnologias da informação, somados aos objetivos e ações
propostas pelo ideário neoliberal, especialmente no campo das políticas educacionais,
colocaram em cheque a natureza e o papel da universidade. No mundo
contemporâneo, com a denominada revolução da informática e os avanços no âmbito
da comunicação, o conhecimento passou a ser altamente comercializável. Para poder
explorar com mais intensidade o seu potencial lucrativo, na década de 90, foram
estabelecidas reformas no campo educacional, cujas propostas estimularam o
aumento do número de instituições de ensino superior privado/mercantis e a
comercialização dos serviços educacionais nas instituições públicas.
O atual estado de expansão e privatização do ensino superior no país vem
transformando a educação em mercadoria, ou seja, em unidade de negócios de
cursos e atividades. Para que as instituições, gerenciadas por uma proposta de gestão
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empresarial, possam garantir sua sustentabilidade econômica e financeira, o produto
ofertado deve ser flexível às exigências ditadas pelo mercado. Por conta disso, o
desenvolvimento científico e cultural da comunidade acadêmica vem sendo
prejudicado pela eliminação e pela reorganização das atividades que não agregam
valor econômico. As disciplinas de formação humana e social vêm sendo
gradativamente extintas da estrutura curricular, a fim de tornar as mensalidades mais
acessíveis aos alunos/clientes, o que possibilita uma saída para os cursos superiores
se tornarem mais competitivos frente o atual cenário educacional. As disciplinas de
ordem prática passam a ser valorizadas em detrimento das disciplinas teóricas ligadas
à formação integral do ser humano. A nova forma de organização do sistema
econômico capitalista no plano mundial tem preconizado a formação de profissionais
flexíveis e abertos a mudanças a curto prazo, de modo a atender as metarmofoses
do mundo do trabalho.
Diante das transformações ocorridas no contexto da contemporaneidade,
incluindo o predomínio e a valorização do conhecimento e a mercantilização da
educação, estão lançando novos desafios à formação acadêmica. É preciso superar
o modelo pedagógico, até então predominante, baseado na mera transmissão vertical
de conhecimentos e das técnicas específicas ao exercício profissional, centradas na
sociedade do trabalho. Para que os sujeitos sejam capazes de responder à
complexidade e às exigências do mundo contemporâneo, a universidade precisa
expandir seu processo formativo para além das atividades limitadas à preparação para
o mercado de trabalho. Nesses termos, o primeiro capítulo tem por propósito analisar
as modificações políticas, econômicas e socioculturais que contribuíram para o atual
processo de expansão e de mercantilização do ensino superior no país. Em seguida,
são apresentadas as características que compõe o atual cenário educacional e as
consequências provenientes do modelo de gestão empresarial às instituições de
educação superior. Por fim, são descritos os desafios e as reais funções da educação
superior frente a uma sociedade complexa e dinâmica, acrescidas de mudanças que
exigem um novo modelo de formação educacional e profissional. Para atender a esses
propósitos, argumenta-se a favor da formação de profissionais reflexivos e
comprometidos com os problemas de cunho social, capazes de discernir e respeitar
em cada pessoa a dignidade da humanidade.

DA MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR À EXTINÇÃO DAS
DISCIPLINAS HUMANAS E SOCIAIS
As transformações na estrutura produtiva e política do capitalismo, agilizadas
pelas conquistas das ciências e da tecnologia, agregaram valor econômico ao
conhecimento e a educação superior. O processo de reprodução ampliada do capital
e os avanços tecnológicos registrados, sobretudo, a partir da segunda metade do
século XX, transformaram o valor das coisas e dos bens. As coisas passaram a ser
diferentes e a ter valor diferente. O conhecimento passou a ser concebido como uma
mercadoria altamente comercializável, sujeitando-se aos interesses do mercado e ao
novo padrão de cumulação capitalista. E, contrariando o que acontece com os bens
materiais, nos quais reside o valor de riqueza oriundo do processo produtivo industrial,
as ideias emanadas do conhecimento, seguem existindo, mesmo depois de
comercializadas. Para poder explorar com mais intensidade o seu potencial lucrativo,
a partir da década de 1990, foram estabelecidas reformas no campo educacional,
cujas propostas estimularam o aumento do número de instituições de ensino superior
privado/mercantis e a comercialização das pesquisas no setor público. Os processos
de globalização mediados pelo desenvolvimento das tecnologias da informação,
somados aos objetivos e ações propostas pelo ideário neoliberal, especialmente no
campo das políticas educacionais, colocaram em cheque a natureza e o papel da
universidade. Conforme salienta Sguissardi (2008, p. 1013), essa tendência capitalista
de transformar tudo em mercadoria, inclusive o conhecimento, abre a possibilidade de
entender por que “os serviços educacionais, como um direito e um bem público,
possam ser considerados como uma mercadoria, a educação-mercadoria, objeto de
exploração de mais-valia ou de valorização”.
As reformas e modernização dos Estados nacionais, implantadas a partir da
década de 1990, em especial nos países da América Latina, possibilitaram a
disseminação e a legitimação das políticas de ajuste estrutural, consubstanciadas
pelos organismos financiamento internacionais (Banco Mundial, FMI, OMC, BID,
dentre outros). Os Estados-nação têm incorporado as metamorfoses que estão se
produzindo na relação capital/trabalho e as diretrizes político-econômicas inerentes
ao novo regime de acumulação capitalista. A subordinação das estratégias nacionais
às exigências estabelecidas pela economia global implicou alterações no campo das

políticas públicas, em especial das políticas sociais, interferindo na lógica de
financiamento da educação pública. Os programas de estabilização e ajuste
estrutural, propostos pelo Consenso de Washington, condicionaram as políticas
educacionais aos moldes da racionalidade econômica, imanente à nova fase de
universalização do capitalismo. O economicismo e o privatismo adotados por vários
países em desenvolvimento, inclusive pelo Brasil, em favor do ajuste econômico
proposto pelo receituário neoliberal, incidiram majoritariamente sobre a gestão e o
financiamento da educação superior. As medidas orçamentárias e a reestruturação
da produção capitalista estimularam o processo de mercantilização desse nível de
ensino, mediante a expansão do setor privado/mercantil e a crescente subordinação
das universidades públicas às regras do mercado.
Durante o processo de estabilização econômica e ajuste fiscal, as universidades
públicas no Brasil foram submetidas ao arrocho salarial e à diminuição progressiva
dos recursos destinados à sua manutenção e desenvolvimento. As reformas
implementadas no âmbito da educação superior estimularam a diversificação das
fontes de financiamento mediante o estabelecimento de parcerias entre as instituições
públicas e o setor privado. Os neoliberais acreditavam que, com a consolidação desse
marco estratégico, a eficiência e a qualidade desse setor transcenderiam os limites
impostos pelo financiamento público. Isso porque, “mediante el suministro privado de
educación postsecundaria se amplian las posibilidades educacionales con poco o
ningún costo directo para el Estado, especialmente em los países donde las
instituiciones estatales son muy selectivas” (BANCO MUNDIAL,1995, p. 37). Nessa
direção, o documento A Política para as Instituições Federais de Ensino Superior,
editado em julho de 1995, estabeleceu novas alternativas de financiamento às IFES,
a serem efetivadas no exercício de sua autonomia: “as universidades serão
estimuladas a buscar fontes adicionais de recursos junto a outras esferas do setor
público e à iniciativa privada para ampliar o atendimento a outras demandas sociais
que não o ensino” (BRASIL apud SGUISSARDI, 2009, p. 40).
Além de incentivar a implantação da autonomia universitária plena, o governo
federal propôs a construção de políticas que viabilizassem uma maior diversificação
do sistema de educação superior, mediante a criação de instituições não universitárias
e o aumento das instituições privadas. Em atribuição a essa proposição, nos anos

subsequentes à promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB-96) - documento proclamado favorável às políticas neoliberais praticadas pelo
governo - foram publicados, respectivamente, os decretos nº 2.207/97, nº 2.306/97 e
nº 3.860/01, os quais estabeleceram distinções inéditas no que diz respeito à natureza
jurídica e à organização acadêmica das instituições de educação superior (IES). O
reconhecimento das instituições privadas com fins lucrativos (empresas comerciais) e
a implantação de políticas de diversificação institucional aceleraram o processo de
privatização do ensino superior no Brasil. As facilidades de criação de IES privadas,
de natureza civil ou comercial, transformaram a educação superior em “objeto de lucro
ou acumulação; uma mercadoria ou a educação-mercadoria de interesse dos
empresários da educação, que viria se completar com seu par gêmeo de interesse de
todos os empresários dos demais ramos industriais e comerciais, a mercadoriaeducação” (RODRIGUES apud SGUISSARDI, 2008, p. 1000-1001).
Os centros universitários públicos e privados vêm enfrentando vários problemas
em decorrência do intenso processo de mercantilização da educação superior,
desencadeado, sobretudo, pelas reformas de ajuste fiscal, implementadas a partir da
década de 1990. A redução dos investimentos públicos e a expansão do setor
privado/mercantil, aliada ao aumento da competitividade, levaram as instituições de
ensino superior (IES) públicas e privadas a assumir novas estratégias políticas e
administrativas. Para que as instituições, gerenciadas por uma proposta de gestão
empresarial, possam garantir sua sustentabilidade econômica e financeira, o produto
ofertado deve ser flexível às exigências ditadas pelo mercado. Por conta disso, o
desenvolvimento científico e cultural da comunidade acadêmica vem sendo
prejudicado pela eliminação e pela reorganização das atividades que não agregam
valor econômico. Para garantir suas atividades no “mercado educacional”, muitas
delas optaram por encurtar o tempo de duração dos cursos e passaram a incentivar a
formação de tecnólogos. Outras, a fim obter maior lucratividade, aumentaram
demasiadamente o número de alunos, pondo em risco a qualidade do ensino. As
instituições públicas levaram a cabo a diversificação das fontes de financiamento e a
racionalização e otimização dos recursos públicos, mediante o estabelecimento de
parcerias público-privadas (PPPs) e de contratos de gestão.

As políticas educacionais, implementadas em sintonia com as transformações
de ordem econômica e cultural retratadas pelo padrão de acumulação capitalista,
estimularam a transformação desse setor em um bem de serviço comercializável,
caracterizado pela predominância dos interesses privado/mercantis. A atual fase da
globalização do capitalismo, despertada pela chamada revolução tecnológica e pela
flexibilização dos processos de trabalho e produção, vinculou o conhecimento e o
processo pedagógico às leis do mercado, transformando a educação superior em
negócio rentável. O processo de comercialização da educação superior, assegurado
pelas reformas político-econômicas de caráter neoliberal, levou a uma acirrada
disputada entre universidades, grupos educacionais e empresas, pela presença nos
“mercados educacionais” mais promissores. Com a finalidade de obter altos lucros,
empresas nacionais e internacionais vêm aumentando gradativamente seus
investimentos, criando novos cursos e novos centros educacionais em todo o Brasil.
Ao serem organizados de acordo com as perspectivas da economia de mercado,
os cursos superiores começaram a sofrer inúmeras mudanças internas. Por estarem
em consonância com o modelo empresarial, os principais agentes do processo de
ensino e aprendizagem assumiram novos papéis: o aluno passou a ser considerado
um cliente e o professor assumiu a função de prestador de serviços. Para atender aos
desejos dos alunos/clientes os resultados a serem obtidos são de natureza imediata.
As disciplinas de formação humana e sociais estão sendo extintas dos currículos dos
cursos de nível superior. Com isso, a duração dos cursos é encurtada, com vistas a
diminuir os custos das mensalidades e, consequentemente, elevar a lucratividade e a
competitividade da instituição no mercado educacional. “Competir e, no máximo,
garantir a empregabilidade dos estudantes/clientes são as preocupações que afligem
e ao mesmo tempo se põem como desafio para todos” (SGUISSARDI, 2008, p. 1015).
Nesse sentido, ao mudarem os objetivos, mudaram-se também as atividades a serem
realizadas. Em outras palavras, enquanto as finalidades da educação forem reduzidas
ao mero aperfeiçoamento profissional, as atividades assumirão apenas uma
conotação prática, deixando os elementos teóricos em segundo plano.
O constante empobrecimento dos currículos, com o intuito de aumentar a
lucratividade em meio à efervescência do mercado educacional, está impossibilitando
o desenvolvimento de profissionais críticos e comprometidos com as causas sociais.

Se isso não bastasse, a flexibilização e adaptação da estrutura curricular aos
interesses do mercado vêm prejudicando o acesso e a produção livre do
conhecimento. As reformas educacionais de caráter neoliberal provocaram a
dissolução do modelo único de universidade centrado na indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, conforme preconiza o artigo 207 da Constituição
Federal. Ao invés de contribuir para o avanço da pesquisa e da extensão, o novo
formato atribuído ao sistema de ensino superior incentivou a expansão de instituições
dedicadas exclusivamente ao ensino. Em atribuição a lógica contemporânea de
acumulação de capital, a maioria das instituições de ensino superior não desenvolve
o ensino associado à pesquisa e extensão, pois objetiva-se, a partir da racionalização
das despesas de custeio e pessoal, tornar as mensalidades mais atraentes, aumentar
sua participação no mercado e garantir um maior retorno financeiro.
A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PROCESSO FORMATIVO-EDUCACIONAL
HUMANO
O processo de financiamento da educação superior no limiar do século XXI tem
se pautado na racionalização e otimização dos recursos públicos, na parceria públicoprivada (PPP) e na abertura ao mercado/campo empresarial, de modo a aproximar a
universidade do modelo de empresas prestadoras de serviço.

As políticas

educacionais de caráter neoliberal, visivelmente articuladas à lógica econômica do
custo-benefício, propiciaram alterações substantivas na agenda da educação
superior, acarretando sérios prejuízos à pesquisa cientifica e ao desenvolvimento
tecnológico do país e à formação acadêmica. A diversificação das fontes de
financiamento pelas instituições públicas e o reconhecimento legal da IES privadas
com fins lucrativos fortaleceram o clima de competição entre as instituições e
alteraram a lógica do trabalho acadêmico. Na interpretação de Oliveira (1999, p. 152),
o autofinanciamento e o intenso processo de privatização da educação superior
“poderá levá-las a tomar forma de instituições ou empresas, preocupadas com a
própria sobrevivência e/ou obtenção de dividendos. Isso poderá, ainda, alterar a
identidade, o papel institucional, os compromissos sociais e a concepção de
universidade pública”.

A universidade precisa definir novos objetivos e finalidades a fim de superar o
modelo de ensino baseado exclusivamente na transmissão e inculcação de
informações. O ideal de universidade a ser construído deve promover o
desenvolvimento de competências e de aprendizagem nos alunos, além de
conscientizá-los sobre o papel do cidadão no seio da sociedade contemporânea. A
prática pedagógica voltada à pura e simples transmissão de conhecimentos,
centradas na sociedade do trabalho, deve ser substituída por um modelo pedagógico
embasado na aprendizagem de novos métodos e novos processos capazes de
integrar as pessoas à sociedade. A educação superior requer um processo formativo
que prima pelo desenvolvimento de cidadãos críticos e responsáveis. Paviani (2009,
p. 49-50) afirma que a aprendizagem dos estudantes deverá ser orientada “visando
ao desenvolvimento de habilidades e competências não apenas profissionais, mas
também pessoais; não apenas imediata, mas também ao longo de suas vidas”. Para
que os sujeitos sejam capazes de responder à complexidade e às exigências do
mundo contemporâneo, a universidade precisa expandir seu processo formativo para
além das atividades limitadas à preparação para o mercado de trabalho.
Com a passagem da sociedade do trabalho à “sociedade do conhecimento”,
aliada à lógica de reprodução do capital e às transformações socioculturais emergidas
na contemporaneidade, a universidade vê-se questionada em seu âmago. Diante do
dinamismo veloz da produção do conhecimento e da (re) configuração do trabalho e
da produção, estimulado pelas inovações científicas e tecnológicas, não é possível
sustentar a ideia de uma formação profissional baseadas em etapas bem definidas,
centradas na preparação para um mercado do trabalho que não existe mais. A
sociedade contemporânea, compreendida sob o ponto de vista produtivo e
econômico, requer a formação de um profissional ágil e eficiente na constatação e
resolução de problemas. Dentre os vários desafios que permeiam a formação
acadêmica neste início de novo século, situa-se o desenvolvimento de competências
que os tornem aptos a tomar decisões e a solucionar problemas de forma
independente e flexível.
No entanto, por se tratar de uma sociedade plural e dinâmica, acrescida de vários
problemas que afligem a humanidade, a formação acadêmica deve transcender as
necessidades apresentadas pelo viés produtivo/econômico, centrada na formação de

sujeitos flexíveis, ágeis e abertos a mudanças a curto prazo, levadas a cabo pelas
transformações ocorridas no mundo do trabalho e da produção. Quando analisada
sob o ponto de vista social e cultural, a sociedade contemporânea requer a formação
de profissionais reflexivos e comprometidos com o futuro da humanidade. Nesses
termos, os alunos precisam participar de práticas que os instiguem a pensar e a refletir
sobre questões sociais e éticas que envolvam a sua formação profissional e suas
relações interpessoais. O ensino estritamente técnico não forma sujeitos autônomos,
dispostos a sustentar sua independência e sua integridade espiritual diante dos
mecanismos massificadores e perante os ideários consumistas que permeiam a vida
contemporânea. O desenvolvimento do raciocínio crítico não acontece somente pela
imposição vertical de conhecimentos. Para isso, os alunos devem ser agentes ativos
do seu próprio processo de aprendizagem. Na visão de Panizzi (2006, p. 41), “pensar,
ser sujeito ativo de sua construção pessoal e participar da vida social são –
absolutamente – um importante, senão o mais significativo objetivo do processo
educacional”.
Para que as instituições educacionais consigam manter sua relevância diante de
um mundo dinâmico, acrescido constantemente de novas descobertas, as práticas de
ensino precisam estar amparadas numa concepção metodológica que possibilite a
formação de cidadãos autônomos, aptos a pensar e agir de forma reflexiva. Tendo em
vista isso, não basta simplesmente exigir que os alunos memorizem os conteúdos
referentes a cada disciplina. Um ensino centrado quase exclusivamente na ação do
professor, descontextualizado da realidade e das necessidades dos alunos, não
desperta a curiosidade indispensável à busca de novos conhecimentos. O ensino que
se limita à repetição esquemática de conceitos “deixa de lado um aspecto substantivo
da atividade docente – a capacidade criativa e inventiva que o conhecimento provoca”
(CHIZZOTTI, 2001, p. 109). A produção do conhecimento em sala de aula requer a
execução de práticas que incentivem o pensamento reflexivo e, consequentemente, a
participação ativa dos alunos no decorrer do processo pedagógico. Além disso, a
formação de mentes abertas e reflexivas constitui um dos pressupostos fundamentais
para a construção de uma nova sociedade. Sem o desenvolvimento dessas
capacidades intelectuais os sujeitos seriam facilmente manipulados pelos sistemas
políticos e ideológicos. “Educar para a reflexão e na reflexão é tarefa essencial do

presente, caso quisermos construir uma sociedade e uma humanidade distinta desta
marcada radicalmente pela exploração” (GHEDIN, 2005, p. 146).
Essas interpretações aproximam-se da concepção de Kesselring (2007, p. 21)
sobre a educação superior ao afirmar que “a preocupação central do ensino
universitário é o esclarecimento e, para usar um termo do século XX, a emancipação”.
Esse forte apelo, ocorrido nos últimos anos, em prol de uma educação que prioriza o
desenvolvimento intelectual e a moral dos indivíduos, se estabelece em contrapartida
à atual valorização da prática em detrimento das disciplinas humanas e sociais. O
enxugamento e a flexibilização dos currículos, de acordo com as demandas do
mercado educacional, vêm ameaçando a formação integral do ser humano. O fato é
que, quando as instituições de ensino superior são administradas exclusivamente na
perspectiva do lucro e do negócio, tornando a competência técnica a única referência
na educação dos indivíduos, os processos formativos passam a inibir o
desenvolvimento crítico dos educandos. A estrutura universitária em elevação nos
últimos anos, orientada por modelos de gestão empresarial, não vem desenvolvendo
a reflexão e o desenvolvimento das habilidades de pensamento. Anísio Teixeira (apud
SGUISSARDI, 2008, p. 1009) coloca em dúvida esse novo sistema de ensino superior,
quando descreve:
A função da universidade é uma função única e exclusiva. Não se trata
somente de difundir conhecimentos. O livro também os difunde. Não se trata,
somente, de conservar a experiência humana. O livro também a conserva.
Não se trata, somente de preparar práticos ou profissionais, de ofícios ou
artes. A aprendizagem direta os prepara, ou, em último caso, escolas muito
mais singelas do que universidades. Trata-se de manter uma atmosfera de
saber para se preparar o homem que o serve e o desenvolve. Trata-se de
conservar o saber ativo e não morto nos livros ou no empirismo das práticas
não intelectualizadas. Trata-se de formular intelectualmente a experiência
humana, sempre renovada, para que a mesma se torne consciente e
progressiva.

Para atingir tais anseios, a universidade deve estabelecer novas metas que
venham a superar as transformações decorrentes dessa reorientação mercantilista da
educação. É preciso romper o modelo acadêmico e pedagógico, predominante no
Brasil e em toda a América Latina, voltado para atender apenas às necessidades do
mundo do trabalho e à lógica do capital. Os altos índices de expansão da educação
superior no Brasil e a transformação dos institutos e das faculdades em unidades de
negócios são fatores responsáveis pela gradativa eliminação e marginalização das

disciplinas humanas e sociais. O constante empobrecimento dos currículos, com o
intuito de aumentar a lucratividade em meio à efervescência do mercado educacional,
está impossibilitando o desenvolvimento de profissionais críticos e comprometidos
com as causas sociais. Se isso não bastasse, a flexibilização e adaptação da estrutura
curricular aos interesses do mercado vêm prejudicando o acesso e a produção livre
do conhecimento.
Nesse sentido, para que o trabalho docente não fique atrelado exclusivamente
às demandas do mercado, a universidade precisa criar condições que venham a
incentivar e a fortalecer o desenvolvimento científico e cultural da comunidade
acadêmica. Os cursos superiores com dedicação exclusiva ao ensino, em que a
aprendizagem é o resultado do armazenamento e da memorização de conteúdos, não
estão investindo significativamente no processo de produção científica. Em meio a um
mercado educacional amplamente competitivo, a universidade é, atualmente, a
principal responsável pelo fortalecimento da pesquisa científica. Porém, o processo
de produção e de socialização dos conhecimentos não pode ocorrer sem que, antes,
sejam levados em conta os problemas relacionados à destruição do meio ambiente, a
diversidade humana, o multiculturalismo, à corrupção e a outras questões ligadas à
qualidade de vida do ser humano. Esse processo formativo implica o surgimento de
“um modelo de aplicação da ciência alternativo ao modelo de aplicação técnica, um
modelo que subordine o know-how técnico ao know-how ético e comprometa a
comunidade científica existencial ética e profissionalmente com o impacto da
aplicação” (SANTOS, 2008, p. 224).
Aliado a uma nova concepção teórico-metodológica, calcada nas estratégias de
problematização e na construção de práticas reflexivas, os cursos de graduação
devem estruturar-se de maneira a estimular os participantes a analisar e discutir
rigorosamente sobre temas interculturais e pertinentes ao relativismo cultural. A
educação multicultural e a reflexão crítica sobre diversos enfoques inerente a
diversidade humana, mediante o questionamento filosófico segundo a tradição
socrática, torna-se condição necessária à formação de cidadãos reflexivos, capazes
de pensar de forma independente e de respeitar a dignidade da humanidade em cada
pessoa e/ou cidadão. A problematização, ao fortalecer a interação e o embate de
ideias, rompe com a normalidade das coisas, possibilitando que os alunos

reconstruam e enriqueçam suas experiências de forma intersubjetiva. A reflexão e a
argumentação crítica em âmbito acadêmico, desenvolvidas com o intuito de
problematizar as normas e tradições da sociedade, conduzem à formação de pessoas
responsáveis, com aptidões necessárias para controlar de forma autônoma seus
raciocínios e emoções. De acordo com Nussbaum (2005, p. 51), “la argumentación
crítica conduce al poder intelectual y a la liberdad – por si misma uma notable
transformación del próprio yo, si antes el yo habia sido indolente y perezozo -, y
también a una modificación de las motivaciones y deseos del alumno”. Tomando por
base o estoicismo, a filósofa estadunidense parte do pressuposto de que as pessoas
que costumam fazer um exame crítico de suas crenças são melhores cidadãos, no
que diz respeito às suas emoções e pensamentos. Senso assim, os atributos
necessários para se tornar um bom cidadão pensante não constitui-se um privilégio,
mas se encontra em todos os cidadãos que possuam a capacidade e/ou estejam
dispostos a raciocinar.
Do ponto de vista socrático, o exame interno, caracterizado pelo questionamento
contínuo das próprias crenças, bem como das normas, valores e tradições culturais,
é um componente indispensável a uma vida com sentido para qualquer cidadão. A
formação de cidadãos verdadeiramente livres no sentido socrático requer o
desenvolvimento de pessoas capazes de pensar por si mesmas e de argumentar
corretamente sobre os diferentes problemas que envolvem a diversidade humana e a
sociedade. Para isso, faz-se necessário a construção de um novo modelo de
educação superior, comprometido com a formação do pensar crítico e reflexivo dos
acadêmicos. Os cursos de graduação precisam imediatamente criar condições para
que os alunos pensem, façam perguntas e argumentem sobre temas pertinentes a
diversidade com flexibilidade e empatia. Dentre os desafios atribuídos à educação
superior no contexto das sociedades complexas, apregoa-se a reestruturação do
currículo de graduação, de modo a incluir estudos referentes à diversidade e ao
multiculturalismo. A formação de cidadãos interconectados com as necessidades
humanas e conscientes dos problemas sociais que, por sua vez, afetam os
relacionamentos interpessoais, requer a construção de um modelo teóricometodológico que propicie a reconstrução das experiências subjetivas dos alunos,
oferecendo-lhes novas possibilidades de interpretação dos problemas humanos e

sociais. Para Dewey (1959, p. 118), a educação deve ampliar o horizonte de
interpretações e as perspectivas de espírito: “quanto mais completa for a concepção,
de alguém, das futuras realizações possíveis, menos sua atividade presente se sentirá
manietada por um pequeno número de alternativas”, condicionadas à enfoques
ideológicos e à hábitos dominantes.
O sistema de educação superior precisa preocupar-se com a formação dos
futuros cidadãos numa época de diversidade cultural e de crescente internalização,
em que o ser humano é constantemente desafiado a tomar decisões que requerem
algum tipo de compreensão sobre os grupos raciais, étnicos, religiosos, bem como
sobre a situação das mulheres e de grupos considerados minoria em função de sua
inclinação sexual. Aliado às discussões sobre a diversidade, outros temas merecem
ser explorados quando se deseja encontrar soluções eficazes aos prementes
problemas humanos, incluindo: meio ambiente, climatologia, conflitos internacionais,
população mundial e violência, cujos debates estão ocupando um lugar cada vez mais
importante no âmbito das ciências sociais. Nesses termos, Nussbaum (2005, p. 25)
acredita que a nova ênfase atribuída à diversidade nos currículos das faculdades e
universidades “es, sobre todo, un modo de hacerse cargo de los nuevos requisitos de
la condición de ciudadano, de los deberes, derechos y privilégios que le son próprios;
um intento em producir adultos que puedan funcionar como ciudadanos [...] de um
mundo complejo e interconectado”. Diante desses desafios, a filosofia e demais
disciplinas ligadas às ciências humanas e sociais deveriam assumir um lugar central
nos programas de graduação, em contrapartida ao enxugamento dos currículos,
sobretudo pela extinção das disciplinas humanas e sociais, proliferado em decorrência
do atual processo de mercantilização da educação superior.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa suscita o urgente debate sobre os rumos que a educação superior e
a
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instrumentalização/mercantilização da educação superior. Para tanto, parte-se do
pressuposto de que a educação superior irá atender aos anseios da população –
incluindo aspectos científicos, tecnológicos, políticos e sociais - e proporcionar
melhorias nas condições societais na medida em que valorizar o desenvolvimento

intelectual e moral dos indivíduos, por meio de um processo formativo calcado nos
ideais democráticos e na valorização da pesquisa. Para que o trabalho docente não
fique atrelado exclusivamente às demandas do mercado e à lógica do capital, as
instituições de educação superior precisam criar condições que incentivam e
fortaleçam o desenvolvimento científico e cultural da comunidade acadêmica. Nessa
direção, duas condições básicas se fazem necessárias: a intensificação do
investimento em pesquisa e a valorização das disciplinas humanas e sociais. No que
se refere ao primeiro aspecto, o envolvimento efetivo de professores e de alunos em
atividades de pesquisa constitui um antídoto contra o estado de fragmentação do
conhecimento, levado a cabo pelo atual processo de instrumentalização da educação
superior. Em outras palavras, em vez de serem apenas receptores de informações,
os agentes desse processo investigativo são levados a produzir conhecimentos,
participando ativa e efetivamente da elaboração cultural e científica da comunidade
acadêmica e da sociedade.
O processo de produção e de socialização dos conhecimentos não pode ocorrer
sem antes levar em consideração os problemas relacionados à diversidade humana,
ao multiculturalismo, à destruição do meio ambiente, à corrupção e a outras questões
ligadas à qualidade de vida do ser humano. Em oposição ao modelo empresarial de
ensino, as instituições devem propiciar aos alunos, com o apoio das disciplinas
humanas e sociais, práticas pedagógicas que os levem a pensar de modo reflexivo
sobre o ser humano e sua relação com o mundo. Além disso, a aplicação de tais
disciplinas poderia contribuir significativamente para a formação de cidadãos atuantes
e responsáveis. A sociedade necessita, portanto, de profissionais comprometidos com
o social. Nesse sentido, o apoio à pesquisa e à valorização das disciplinas humanas
e sociais são fatores que contribuirão para a superação dos desafios colocados à
educação superior, incentivando e fortalecendo o processo de emancipação dos
educandos e a formação de profissionais reflexivos e comprometidos com a promoção
da dignidade humana. A consolidação de uma nova forma de trabalho que propicie o
desenvolvimento das individualidades e a plena realização e emancipação do ser
social requer a superação do modelo educacional mercantilista e instrumental
centrado na redução dos investimentos e na produção de mais-valia. Para Mészáros
(2008, p. 73), a emancipação dos indivíduos sociais não “é concebível sem a

intervenção mais ativa da educação, entendida na sua orientação concreta, no sentido
de uma ordem social que vá para além dos limites do capital”.
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REFLEXÕES SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANOS INICIAIS:
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS RELEVANTES, MAS NEGADAS.
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Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior

RESUMO
Este artigo foi elaborado com a finalidade de refletir sobre as vivências durante o estágio supervisionado
V, do curso de Pedagogia do Centro Universitário Franciscano da cidade de Santa Maria, RS. No qual
se evidenciou trabalho pedagógico relevante, mas ao mesmo tempo negado. O estágio curricular
supervisionado é desenvolvido ao longo do curso, por meio de cinco projetos de estágio, abrangendo
o total de 374 horas de ações teórico-práticas. O estágio supervisionado V é referente à regência em
Anos Iniciais, e é considerado como pré-requisito para a formação em Pedagogia, caracterizando-se
como uma atividade pedagógico-científica, no qual podemos aproximar de maneira muito significativa,
as teorias estudadas com a realidade existente na escola. O mesmo possibilitou uma reflexão sobre o
trabalho pedagógico, bem como oportunizou vivências em situações complexas produção do
conhecimento nos espaço e tempo escolar, especialmente em sala de aula, constituindo desta maneira
minha formação. O estágio foi realizado em uma escola municipal de Ensino Fundamental na Cidade
de Santa Maria, no período do mês de outubro de 2014, perfazendo um total de 85 horas de trabalho
como estagiária junto à turma de 4º ano. O projeto desenvolvido “Vida de criança” teve como objetivo
principal desenvolver atividades que favorecessem o conhecimento, a criatividade, as descobertas e a
criação. Neste sentido, planejou-se de modo a promover momentos de produção do conhecimento
significativa para os estudantes, colaborando para o crescimento e desenvolvimento dos mesmos. As
considerações deste trabalho apontam para os desafios postos a prática do professor, em meio a tantas
dificuldades na educação Básica, um trabalho pedagógico bem elaborado pode promover pequenas
possibilidades para um ensino diferenciado na busca por uma educação melhor.
Palavras-chave: Trabalho pedagógico. Anos iniciais. Estágio supervisionado. Escola.

INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta os relatos referentes ao Estágio Supervisionado V, em
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O mesmo possibilitou uma reflexão sobre o
trabalho pedagógico, bem como oportunizou vivências em situações complexas de
produção do conhecimento nos espaço e tempo escolar, especialmente em aula. O
estágio curricular supervisionado do curso de Pedagogia do Centro Universitário
Franciscano é desenvolvido ao longo do curso, por meio de cinco projetos de estágio,
abrangendo o total de 374 horas de atividades teórico-práticas. O estágio
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supervisionado V é referente à regência em Anos Iniciais, e é considerado como prérequisito para a formação em Pedagogia, caracterizando-se como uma atividade
pedagógico-científica, no qual podemos aproximar de maneira muito significativa, as
teorias estudadas com a realidade existente na escola.
O estágio foi realizado em uma escola municipal de Ensino Fundamental
localizada na cidade de Santa Maria. A escola atende uma média de 400 estudantes
que estão distribuídos no turno da manhã e no turno da tarde, possui 10 salas de aula,
biblioteca, sala de atendimento para estudantes com necessidades especiais, sala de
informática, sala dos professores, sala de orientação educacional (SOE), sala da
direção e secretaria. A escola conta com o trabalho de 36 colaboradores, dentre
esses, 31 são professores. Os recursos estruturais e humanos são geridos
coletivamente com qualidade, participação, autonomia, democracia e igualdade. A
turma na qual foi realizado o estágio possui 28 estudantes, grande parte de classe
média, sendo a maioria moradora das proximidades da escola.
A escola tem como filosofia educar para o exercício da cidadania, de forma
consciente, despertando no aluno o prazer de aprender e como objetivo geral
estimular no educando a construção do conhecimento, o espírito crítico, a criatividade,
o respeito, a responsabilidade, tornando-o cidadão atuante e transformador da
Sociedade.
O Estágio Curricular Supervisionado V, em Anos Iniciais, contemplou uma carga
horária de 85 horas, e foi desenvolvido no mês de outubro de 2014, no turno da
manhã, totalizando 80 horas de atuação como estagiária junto à turma, 20 horas como
monitora e 60 horas como professora regente, as demais horas foram para reuniões
com a professora que orientou o estágio e para a construção dos planejamentos.
É importante ressaltar o acolhimento da escola e da professora regente, abrindo
espaço para o desenvolvimento do estágio, no qual tive liberdade para atuar como
professora regente junto aos estudantes. A professora regente da turma é licenciada
em Pedagogia e possui pós-graduação em Gestão Escolar. Durante o turno da tarde
ela trabalha em outra escola do munícipio, no mesmo bairro, também com uma turma
de 4º ano, porém, segundo ela, com uma realidade totalmente diferente.
A partir das atividades de monitoria, como conhecer os estudantes, tomar
conhecimento da realidade da escola e comunidade, da rotina da turma e do perfil da

professora, comecei a pontuar algumas questões para a elaboração do projeto de
estágio.
O projeto “Vida de criança” surgiu da necessidade de explorar a riqueza de
situações que envolvem o ser criança em toda sua amplitude, seja em relação a sua
faixa etária, ou quem sabe por sua curiosidade. Neste sentido, foram planejadas
ações para contemplar o desenvolvimento de atividades que viabilizassem a
construção do conhecimento, a criatividade, as descobertas e a criação. Sendo assim,
foram feitos planejamentos que buscassem promover momentos de produção do
conhecimento significativos para os estudantes, colaborando para o crescimento e
desenvolvimento dos mesmos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A primeira semana de estágio foi para conhecimento da realidade e observação
da turma e da escola, e foram fundamentais para a elaboração do projeto de estágio.
De acordo Warschauer (1993), a observação é a ferramenta básica do professor, no
aprendizado da construção do olhar sensível e pensante, onde é preciso olhar com
bastante atenção e anotar os detalhes.
Inicialmente, fiz minha apresentação, explicando para os estudantes quem eu
era, o porquê estava ali e quanto tempo ficaria com eles. Logo em seguida pedi para
que também fizessem o mesmo, e todos se apresentaram. No decorrer da aula fui
observando o contexto da sala de aula e a rotina dos estudantes, anotando minhas
impressões e observações que a professora sinalizava, assim foi durante a primeira
semana de monitoria.
Logo, a observação ajudou a conhecer os estudantes, a rotina da turma, verificar
os conteúdos que estavam aprendendo, bem como descobrir quais eram as
dificuldades e os desafios que a turma apresentava.
São estas dificuldades e estes desafios, que os professores de Anos Iniciais
precisam conhecer para compreender de que maneira os estudantes superam suas
dificuldades e vão se apropriando dos novos conteúdos. As observações realizadas
junto a turma fizeram perceber os caminhos a serem utilizados na trajetória do estágio,
direcionando os planejamentos e algumas práticas pedagógicas, auxiliando na
construção de atividades específicas que vieram auxiliar os estudantes em seu

processo de produção do conhecimento. A turma tinha um perfil tranquilo, calmo,
sabiam escutar, um ambiente saudável que favoreceu tanto o ensinar, quanto o
aprender.
Consoante com os estudos de Ferreira (2010), trabalho pedagógico é todo o
trabalho relacionado à Pedagogia, nele aparecem os métodos, técnicas, avaliações
intencionalmente planejadas, que procuram alcançar os objetivos relativos à produção
de conhecimentos.
De acordo com Farias (2009), o trabalho pedagógico, como intencional e
sistemático, precisa ser organizado previamente, e para isso, são necessários
planejamentos que contemplem ações didáticas e pedagógicas. Para a autora os
objetivos de um planejamento dizem respeito ao destino, aos resultados e propósitos
da nossa ação. Os planejamentos buscaram contemplar o desenvolvimento de ações
pedagógicas que viabilizem o conhecimento, a criatividade e o aprendizado dos
estudantes.
Ferreira (2010) denomina pedagógico o conjunto de elementos que se
complementam entre si, estando estes imbricados em um mesmo projeto de
educação, sejam eles “os movimentos, os poderes, as crenças, as linguagens, as
subjetividades e as rotinas” (p. 2). Em minhas observações percebi o fato do silêncio
absoluto. Se caísse uma agulha eu ouviria, confesso que fiquei apreensiva no início,
uma sala bastante engessada, nada visto em outros estágios. Foi por meio deste
pedagógico, estabelecendo uma nova rotina com simples movimentos, espaço para o
desenvolvimento da oralidade e uma tentativa de interação grupal que procurei
desconstruir aquele ambiente ora engessado.
Na busca por deixar a sala de aula mais agradável, alegre e descontraída,
sempre no início das aulas procurei proporcionar para os estudantes um momento em
que pudessem falar a respeito de si mesmo, sobre o que fizeram no dia anterior, sobre
como estavam se sentindo, sobre como estava o tempo, e sobre a rotina do que se
seguiria durante as manhãs. Quanta riqueza naqueles diálogos, de modo que cada
criança esperava a sua vez de falar e sabia ouvir o que o amigo tinha para dizer, uma
história puxava a outra, mas poucos eram aqueles que falavam e gostavam de se
expressar.

Outra observação importante é o fato de que a professora regente utilizava-se
de muitas cópias em aula. Segundo ela os estudantes demoram para copiar do
quadro, atrasando o desenvolvimento dos conteúdos que precisam ser dados. Muitas
vezes, os professores na ânsia de ajudar seus estudantes ou de acelerar o processo
de produção do conhecimento dos mesmos, acabam levando folhas mimeografadas
ou cópias, para facilitarem a otimização do tempo.
De acordo com Seber (1997), esta prática acaba prejudicando o aprendizado
tanto da criança, quanto do professor, pois ambos deixam de realizar novas
conquistas, a criança quando ela escreve e desenha, e o professor quando deixa de
observar os avanços intelectuais e as etapas que ela percorre neste processo.
Outro aspecto que percebi ser importante destacar é o fato de como perde-se a
ludicidade no caminho da produção do conhecimento pelos anos iniciais. Os estudos
de Farias (1997), relatam que “a ludicidade é uma necessidade do ser humano em
qualquer idade e não pode ser vista apenas como uma diversão” (p.12), a autora relata
que o desenvolvimento da ludicidade proporciona o desenvolvimento pessoal, cultural
e social, colaborando com a comunicação, expressão, construção do conhecimento,
facilitando a produção do conhecimento.
Wadsworth (2003) com base nos estudos sobre Piaget, afirma que o
desenvolvimento intelectual é considerado como tendo dois componentes: um
cognitivo e outro afetivo. Afirma também que o desenvolvimento afetivo ocorre
paralelamente ao desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento cognitivo resulta da
interação entre a criança e as pessoas com quem ela mantém contatos regulares, no
caso da escola, o aluno e os professores. Ele enfatiza as construções realizadas pelo
sujeito, ou seja, essas construções passam a ser possíveis através da interação do
aluno com o seu meio. Durante a escolarização da criança, pressupõe-se que haverá
várias interações e é a afetividade que facilitará o processo de ensino-produção do
conhecimento da criança, ampliando sua comunicação e interação social.
Para Ribeiro (2010) a sintonia, as relações afetivas e cooperativas, a
solidariedade, a tolerância, a demonstração de respeito e de apoio por parte do
professor ajudam os estudantes a superarem dificuldades encontradas na
escolarização. No caso do 4º ano, a afetividade auxilia nas dificuldades como a

socialização, a timidez, a vergonha de ler para os colegas e a vergonha de expressar
suas ideias.
De acordo com Isaia (2008), a gestão da sala de aula deve ser pensada de
maneira a aproximar as crianças umas das outras, envolvendo-as nas atividades,
possibilitando reflexões e cooperações em seus processos de produção do
conhecimento. Mas aproximar as crianças umas das outras não foi uma tarefa fácil,
pois os estudantes não estavam acostumados com o trabalho em grupo, a própria
professora confessou-me que evitava tal estrutura para a turma, quando questionada
sobre o porquê de não trabalhar em grupo com os estudantes, alegou o fato de os
estudantes não saberem trabalhar assim, e que os grupos tornavam as aulas uma
tremenda bagunça. Ao meu ver trabalhar em grupo realmente não é uma tarefa fácil,
acredito que é devido ao fato de simplesmente evitarmos esta prática pedagógica,
penso que ela deveria ser praticada cada vez mais até que fosse aprendida tanto
pelos estudantes quanto pelos professores.
Weiz (2013) relata que é preciso incentivar a cooperação, a solidariedade, o
respeito e o tutoramento (um aluno ajudando o outro) em sala de aula. Para a autora
a interação entre os estudantes é necessária não somente para o convívio social na
escola, mas, também, porque potencializa quase infinitamente a produção do
conhecimento. As aulas poderiam ser tão mais prazerosas e significativas, os
estudantes adoram trabalhar juntos, mas infelizmente muitos professores rejeitam
esta prática por justamente não saberem como organiza-la em sala de aula.
Sabemos que as crianças expressam-se utilizando várias linguagens, com as
quais descobrem o mundo a sua volta, é por meio das diferentes linguagens que a
criança pode expressar sua alegria, seus desejos, anseios e dificuldades.
É preciso conhecer as linguagens utilizadas pelas crianças para expressaremse, estar junto com elas e perceber suas características de acordo com gênero, classe
social, etnia e faixa etária a qual pertencem, pois o uso das diferentes linguagens é
uma ferramenta grandiosa na sala de aula.
Sendo assim, foram proporcionado momentos para valorizar a oralidade e a
expressão verbal dos estudantes. Ao ouvir a narrativa dos estudantes, viu-se o quanto
eles gostavam de serem ouvidos, e de ouvir seus amigos, trazendo colocações e
aproximado fatos semelhantes. Foi desta maneira, abrindo espaço para o diálogo,

que consegui desconstruir o ambiente engessado que havia na turma. Como resultado
deste espaço, a narrativa dos estudantes revelou crianças questionadoras,
participativas, críticas e criativas, possibilitando o andamento do projeto.
As relações construídas por meio do diálogo e da afetividade fizeram com que
estudantes que eram muito tímidos se sentissem seguros, pedindo para fazer
exercícios no quadro, pedindo para que eu lesse seus textos para a turma, esse fato
chamou a atenção da professora da turma, onde ela afirmou ver o crescimento das
mesmos.
Logo, por meio dos planejamentos, fomos desenvolvendo o projeto “vida de
criança”, proporcionando aos estudantes a aquisição dos conteúdos paralela a
compreensão da construção do conhecimento. Para este fim, os estudantes
vivenciaram experiências no laboratório de ciências, no laboratório de informática,
construíram tabelas, trabalharam com coleta de dados, organizaram-se em grupos
para desenvolver atividades de leitura e compreensão de textos, elaboraram textos
coletivos, reelaboraram os contos clássicos e participaram de oficinas de texto com
imagens, despertando a criatividade e a imaginação.
Durante o estágio, pude comtemplar o quão valiosa é a afetividade para as
crianças, e o quanto elas esperam por esses momentos quando estão na escola,
valorizando quando são ouvidas. A afetividade em sala de aula, funciona como
facilitadora nos processos de socialização, bem como o espaço para desenvolvimento
da oralidade e expressão verbal das crianças.
Ao final do estágio conversei com a professora regente, fazendo com ela uma
avaliação do estágio, a professora considerou o estágio bastante relevante para a
turma, contribuindo de maneira significativa para o processo de produção do
conhecimento da mesma. Por meio das atividades propostas, envolvendo a
afetividade, o diálogo, a oralidade e a interação grupal, pode-se perceber a evolução
dos estudantes, o progresso da criatividade, imaginação e o enriquecimento nas
relações do grupo.
Sendo assim, mediante os resultados observados, a professora disse que dará
continuidade ao projeto, pois percebeu o entusiasmo dos estudantes ao reinventar
contos, inventar histórias e ao construir textos coletivamente.

Tenho certeza que o estágio contribuiu de maneira valiosa não somente em
minha formação, mas também para os estudantes, trazendo experiências
significativas, apontando a ludicidade, a afetividade, o espaço para o diálogo e a
interação grupal como instrumentos de trabalho e práticas pedagógicas de grande
relevância na sala de aula, mas ao mesmo tempo negadas. Relevantes e negadas
sim, acredito que pelo fato de não haver o espaço necessário para experimentá-las,
ou seja, são negadas antes mesmo de serem experimentadas, como já referi
anteriormente, penso que práticas pedagógicas como as que sinalizei, deveriam ser
praticadas cada vez mais até que fossem aprendidas tanto pelos estudantes quanto
pelos professores, negando então uma pedagogia tradicional, engessada e abrindo
espaço para uma pedagogia construtivista onde professor e aluno possam aprender
juntos.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa, autobiográfica e
bibliográfica, ambas abordagens fundamentaram este artigo, potencializando o estudo
do mesmo.
Segundo Deslandes (1994), a pesquisa qualitativa refere-se a estudos bem
particulares e trabalha com o universo dos significados, das motivações, aspirações,
crenças, valores e atitudes. Também segundo o autor a pesquisa bibliográfica é
fundamental, pois aprofunda o estudo em obras de diferentes autores, que estudam o
tema que nos preocupa.
Para Josso (2004), a pesquisa autobiográfica gera uma reflexão sobre os
processos de produção do conhecimento em articulação com o processo de formação,
elencando mais especificamente as relações estabelecidas neste processo de
produção do conhecimento, bem como as motivações e os significados construídos.
Este trabalho foi elaborado com base nos apontamentos realizados durante o
Estágio Supervisionado V em Anos Iniciais, no período de outubro do ano de 2014,
tais apontamentos geraram algumas reflexões sobre práticas pedagógicas relevantes
e ao mesmo tempo negadas em sala de aula. O estágio auxiliou no meu processo de
formação, indicou possíveis caminhos e me ensinou sobre a escola, sobre os
estudantes, sobre a docência e sobre mim mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo refletir as experiências vivenciadas no estágio
supervisionado V, de regência em Anos iniciais, disciplina obrigatória para a formação
em Pedagogia. O trabalho desenvolvido na escola Municipal, trouxe um enorme
significado para minha trajetória de formação e permitiu a elaboração de algumas
considerações.
A observação do contexto escolar, da turma, da realidade existente é
fundamental na prática do professor, pois possibilita a elaboração de planejamentos
que estejam de acordo com as necessidades apresentadas pelas crianças. Quando o
professor conhece seus estudantes consegue planejar melhor seu trabalho
pedagógico, direcionando sua prática a alcançar objetivos bem específicos em relação
a necessidade dos estudantes.
Quanto aos aspectos abordados neste ensaio, é de grande importância destacar
que a afetividade é uma forte aliada nas relações que se constituem entre o professor
e o aluno, que a oralidade e a narrativa das crianças, permite que o professor conheça
melhor seus estudantes; que a ludicidade deve estar presente no ensino e na
produção do conhecimento, trazendo prazer e alegria para quem ensina e para quem
aprende, pois auxilia a criança em seu desenvolvimento com todos os seus aspectos,
seja, social, cultural, emocional, físico ou cognitivo, colaborando com a formação de
um sujeito feliz e saudável.
E por último quero trazer a interação grupal como fator marcante no aprendizado
dos estudantes, onde os mesmos compartilham significados, sentimentos,
conhecimento, cooperativismo e afetividade. A interação grupal ajuda tanto no
processo de produção do conhecimento, como nas relações que são estabelecidas
dentro do grupo de estudantes, como o respeito, a amizade e o compromisso de
aprender juntos.
Como podemos ver, o estágio em regência nos anos iniciais traz reflexões
importantes sobre o ser professor em toda sua amplitude, e aproximou de maneira
grandiosa as teorias estudadas com a prática da sala de aula, apontando para os
desafios postos a prática do professor e revelando possíveis caminhos no processo
de ensino-produção do conhecimento. Em meio a tantas dificuldades na educação

Básica, práticas pedagógicas como as referidas acima são pequenas possibilidades
para um ensino diferenciado na busca por uma educação melhor.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar a produção de currículo pelos docentes do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha em relação à humanização do sujeito, considerando a
legislação federal e os documentos que regem os próprios Institutos Federais. Através disso espera-se
compreender se a produção de currículo leva em consideração a humanização do sujeito, visto que,
percebe-se que tais ações talvez ainda sejam desenvolvidas à luz das políticas neoliberais. Porém, as
instituições e seus docentes “podem e devem desempenhar um papel muito mais ativo como espaço
de resistência e denúncia dos discursos e das práticas que continuam a legitimar a marginalização no
mundo de hoje e, em particular, dentro de seus muros” (TORRES, 2010, p.227). Assim, com a “missão
de formar cidadãos críticos, autônomos e empreendedores, comprometidos com o desenvolvimento
sustentável e um papel ativo na sociedade em prol do coletivo” é que foi criado, em 2008, o IF
Farroupilha. Atuando em vários níveis e modalidades de ensino, ocupa espaços fundamentais na
constituição do desenvolvimento local e regional, por isso, devendo ir além da educação para o
mercado de trabalho. A educação profissional tem o trabalho como princípio educativo, e, para tal, a
intervenção social deve ser percebida como prática pedagógica, entrelaçando homem – cultura –
tecnologia. Logo, percebe-se que o docente é fundamental, visto que, é ele quem vai nortear o trabalho
em sala de aula. Trabalho que será desenvolvido conforme seu próprio entendimento em relação ao
seu papel em relação ao aluno presente na sala de aula, bem como, sua função dentro da Instituição.
Palavras-chave: Produção de Currículo. Humanização do Sujeito. Instituto Federal Farroupilha.

INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo analisar a produção de currículo pelos docentes
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha em relação à
humanização do sujeito, considerando a legislação federal e os documentos que
regem os próprios Institutos Federais. Com isso, espera-se se compreender se a
produção de currículo leva em consideração a humanização do sujeito, visto que,
percebe-se que tais ações talvez ainda sejam desenvolvidas à luz das políticas
neoliberais.
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Afinal, segundo Luckesi (2011), a educação é uma prática humana usada para
manutenção ou transformação social. Sendo direcionada por uma determinada
concepção teórica que ordena os elementos para a prática educacional. Porém, as
instituições e seus docentes “podem e devem desempenhar um papel muito mais ativo
como espaço de resistência e denúncia dos discursos e das práticas que continuam
a legitimar a marginalização no mundo de hoje e, em particular, dentro de seus muros”
(TORRES, 2010, p.227).
Como espaço de transformação social e econômica é que fora criado os
Institutos Federais. Esses ocupam espaços fundamentais na constituição do
desenvolvimento local e regional. Desse modo, devem ir além da compreensão da
educação profissional e tecnológica como mera instrumentalizadora de pessoas para
ocupações determinadas por um mercado (PACHECO, 2011).
Para tal,
[...] derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico, articulando
trabalho, ciência e cultura, na perspectiva humana é um dos objetivos
basilares dos Institutos Federais. Sua orientação pedagógica deve recusar o
conhecimento exclusivamente enciclopédico, assentando-se no pensamento
analítico, buscando uma formação profissional mais abrangente e flexível,
com menos ênfase na formação para ofícios e mais na compreensão do
mundo do trabalho e em uma participação qualitativamente superior nele
(PACHECO, 2011, p. 14).

Portanto, a educação profissional tem o trabalho como princípio educativo, e,
para tal, a intervenção social deve ser percebida como prática pedagógica,
entrelaçando homem – cultura – tecnologia. Com isso, proporcionar-se-á condições
para a construção de cidadãos críticos e autônomos, que percebam o ser humano
como motivo primeiro e principal de suas ações.
Tendo oficialmente o ser humano como motivo primeiro e principal de suas
ações, fora criado o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
- IF Farroupilha, através da lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Tem como
missão “a formação de cidadãos críticos, autônomos e empreendedores,
comprometidos com o desenvolvimento sustentável e um papel ativo na sociedade
em prol do coletivo”.
O Instituto Federal Farroupilha é uma instituição de educação superior, básica e
profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, tendo como base a

conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com a sua prática pedagógica.
Oferta uma grande variedade de cursos em diversas modalidades, porém, o curso de
Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio é o que aqui vem a se destacar,
pois, entende-se que para muitos alunos esta etapa pode ser a última oportunidade
de humanizar-se, transformando não só a sua própria realidade, mas a do seu
entorno.
Segundo o Documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
Integrada ao Ensino Médio entende que deve-se formar o ser humano com base nas
diferentes dimensões educativas, visando a dimensão omnilateral do sujeito. Assim,
as três dimensões: trabalho, ciência e cultura devem estar entrelaçados (BRASIL,
2007).
O trabalho compreendido como realização humana inerente ao ser (sentido
ontológico) e como prática econômica (sentido histórico associado ao modo
de produção); a ciência compreendida como os conhecimentos produzidos
pela humanidade que possibilita o contraditório avanço das forças produtivas;
e a cultura, que corresponde aos valores éticos e estéticos que orientam as
normas de conduta de uma sociedade (BRASIL, 2007, p. 41).

Porém, ainda segundo o referido documento, as políticas públicas deveriam
partir das fragilidades, dilemas e potencialidades dos sistemas educacionais,
buscando a superação de todos os obstáculos. Assim, percebe-se como fundamental
a figura do docente e seu entendimento sobre a produção de currículo, pois é através
dele que as políticas educacionais serão mais ou menos concretizadas, bem como, o
aluno terá mais ou menos oportunidade de humanizar-se.
Logo, percebe-se que o docente é fundamental, pois é ele quem vai nortear o
trabalho em sala de aula. Trabalho este, que será desenvolvido conforme seu próprio
entendimento em relação ao seu papel, sua função dentro da Instituição, visto que, os
docentes acabam incorporando ideologias às suas práticas e adaptando seu
comportamento de acordo com as mesmas. Porém, segundo Torres (2003, p. 239),
“as instituições escolares possuem possibilidades e autonomia suficiente para que
outras visões de mundo, ideias, conceitos e práticas alternativas possam enfrentar as
dominantes e oficiais”.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Vivemos em um tempo, no qual novos valores, costumes, regras, etc., dividem
espaços com velhos hábitos que “naturalmente” são considerados corretos, e por isso,
muitas vezes, inquestionáveis no cotidiano social. A educação não se difere desse
contexto e muitas de suas antigas concepções ainda se fazem presente no cotidiano
escolar e são pouco questionadas por seus integrantes.
Concepções defendidas pelos conservadores que
[...] exige mais disciplina nas instituições e salas de aula, e que insiste na
aprendizagem de conteúdos culturais reinterpretados a partir de concepções
muito tradicionais do saber, em grande parte para tentar construir identidades
pessoais que não questionem velhos e classistas modelos de sociedade.
Essas mesmas políticas, porém, não farão nada para promover o
desenvolvimento de capacidades de análise, de avaliação e de crítica, bem
como não facilitarão o trabalho de outros conteúdos culturais com maior
poder de mobilização social, que possam dotar cidadãos e cidadãs de uma
maior quantidade de recursos para corrigir as disfunções das atuais
sociedades (TORRES, 2003, p. 28).

Com isso, percebe-se que frente às possibilidades na qual a educação se
apresenta, a que possui mais força e espaço é a que prioriza o ensino em relação às
necessidades do mercado. Nesse modelo o ensino é extremamente utilitarista, tendo
valor somente o que apresenta algum benefício material para a vida do aluno
(TORRES, 2003).
Esse modelo de educação enfatiza a qualidade entendida como produtividade,
o fracasso, sucesso, problemas disciplinares, aprendizagem, etc., como uma situação
individual, de responsabilidade de cada um. Com isso, desresponsabiliza o Estado e
os professores do seu compromisso social. São desconsiderados também outros
fatores importantes, como o contexto familiar, cultural, econômico e social em que se
encontra o aluno. Para os adeptos dessa forma de pensar, adaptar os currículos às
necessidades dos alunos seria o mesmo que diminuir os níveis de exigência do
ensino. Isso iria contra as propostas do mercado, contrariando os interesses
neoliberais (TORRES, 2003).
A escola transmite e consolida, algumas vezes de forma explícita e em outras
implicitamente, uma ideologia cujos valores são o individualismo, a
competitividade e a falta de solidariedade, a igual forma de oportunidades e
a desigualdade natural de resultados em função de capacidades e esforços
individuais. Assume-se a ideia de que a escola é igual para todos e de que,
portanto, cada um chega onde suas capacidades e seu trabalho pessoal lhes
permite (GÓMEZ, 1998, p. 16).

Todavia, “a educação é uma prática moral e política, e sempre pressupõe uma
introdução e preparação para formas específicas de vida social, uma interpretação
particular das noções de comunidade e daquilo que o futuro pode trazer.”
Consequentemente, deve-se educar para a autonomia, para o desenvolvimento do
humano e do cuidado com o outro de “menos sorte” (GIROUX, 2003, p. 61).
Assim,
[...] mais do que transmitir informações, a função educativa da escola
contemporânea deve ser orientar para provocar a organização racional da
informação fragmentária recebida e a reconstrução das preconcepções
acríticas, formadas pela pressão reprodutora do contexto social, por meio de
mecanismos e meios de comunicação cada dia mais poderosos e de
influência mais sutil (GÓMEZ, 1998, p. 26)

Em função disso, a educação profissional e tecnológica deve ser entendida como
política pública, não só porque é fonte de financiamento e manutenção, mas “por seu
compromisso com o todo social” (PACHECO, 2011, p. 18).
A educação profissional e tecnológica tem um papel no contexto social não só
ligado ao desenvolvimento econômico, mas na inserção cidadã de milhões de
brasileiros, sendo por isso, um novo tipo de instituição. Uma instituição que tenha
compromisso de modificar a vida humana e transformar a sociedade. Por isso, é
“incompatível com uma visão conservadora da sociedade. Trata-se, portanto, de uma
estratégia de ação política e de transformação social” (PACHECO, 2011, p. 19)
Entretanto, de acordo com o pensamento conservador e neoliberal “todos
possuem as mesmas oportunidades, aqueles que fracassam são incompetentes e
sofrerão o processo de seleção natural (darwinismo social)” (GANDIN; HYPOLITO,
2003, p. 61).
Corrobora Gómez (1998, p. 21), expondo que
Viver na escola, sob o manto da igualdade de oportunidades e da ideologia
da competitividade e meritocracia, experiências de diferenciação,
discriminação e classificação, como consequência do diferente grau de
dificuldade que tem para cada grupo social o acesso à cultura acadêmica, é
a forma mais eficaz de socializar as novas gerações na desigualdade.

A lógica do pensamento conservador, influenciado pelo modelo neoliberal, faz
com que a escola priorize as questões relacionadas ao emprego, ao mercado de
trabalho. Escolas e professores que não se adaptam a esse sistema são criticados,
afinal a ideia de outro mundo, outra possibilidade de ser e agir são percebidas como

utopia, ilusão. Assim, “parece existir mais preocupação em memorizar fórmulas,
dados e generalizações descontextualizadas que em chamar a atenção para
realidades concretas, tanto longínquas quanto locais” (TORRES, 2003, p. 203).
Portanto, torna-se necessária outra forma de lidar com o conhecimento que supere o
modelo hegemônico disciplinar. “Pensar um profissional da educação capaz de
desenvolver um trabalho reflexivo e criativo e promover transposições didáticas
contextualizadas que permitam a construção da autonomia dos educandos”
(PACHECO, 2011, p 27).
Nesse sentido, afirma Freire (1996, p.22) que cabe ao professor se assumir
como sujeito da produção do saber que, “se convença definitivamente de que ensinar
não é transferir conhecimento, mas criar a possibilidade para a sua produção e
construção”. Não se pode ser um professor crítico e democrático agindo de forma
mecânica, sem desafiar seus alunos a pensar criticamente.
Afirma Giroux (2003, p. 155), que se os estudantes “não estiverem prontos para
defender seus direitos à liberdade e à igualdade em suas relações pessoais, eles
também não irão lutar de maneira consistente por seus interesses econômicos.” Por
isso, a prática docente se torna importante, pois é uma atividade que inclui diversos
saberes pedagógicos que deveriam ser provenientes de reflexões, inclusive sobre a
própria prática. Desse modo, “é impossível compreender a natureza do saber dos
professores sem colocá-lo em íntima relação com o que os professores, nos espaços
de trabalho cotidiano, são, fazem, pensam e dizem” (TARDIF, 2012, p. 15).
Porém, no sistema atual, muitas vezes, o professor ainda é mero agente de
transmissão de conteúdos e os alunos receptores dos mesmos. Como consequência,
produzem-se discursos em que todo aquele que não se adapta ao sistema é
considerado fracassado; afinal, a educação é pública e acessível a todos, ou seja,
“não estuda quem não quer”, “não aprova quem não se esforça o suficiente”, “todos
tem as mesmas oportunidades, o que diferencia uns dos outros é à força de vontade”,
ou seja, o aluno que é considerado desajustado.
A esse respeito, afirma Bourdieu,
Com efeito, para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos
os mais desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no
âmbito dos conteúdos do ensino médio que transmite, dos métodos e
técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades
culturais entre as crianças das diferentes classes sociais. Em outras palavras,

tratando todos os educandos, por mais desiguais que sejam eles de fato,
como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é levado a dar sua
sanção às desigualdades iniciais diante da cultura. ( ) A igualdade formal que
pauta a prática pedagógica serve como máscara e justificação para a
indiferença no que diz respeito às desigualdades reais diante do ensino e da
cultura transmitida, ou, melhor dizendo, exigida (BORDIEU, 2007, p.53).

O sistema educacional trata a aprendizagem como dom e/ou mérito,
transformando as desigualdades de fato em desigualdades de direito. Assim, a
justificativa da “ideologia do dom” contribui para que as classes menos favorecidas se
percebam e sejam percebidas naturalmente inaptas, ou seja, “com falta de dons”
(BOURDIEU, 2007, p.59).
Soma-se a isso o discurso neoliberal, de ideologia fatalista e imobilizante que,
com “ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos
contra a realidade social que, de histórica e cultural, passa a ser ou a virar ‘quase
natural’’ (FREIRE, 1996, p. 19).
Todavia, mesmo sabendo que os discursos podem ser reproduzidos, sabe-se
também que se pode resistir a eles, desde que as pessoas tenham condições de
perceber, analisar e pensar outras formas e condições de trabalho, relacionamento,
ideias e ações. Afinal, “as crenças e ações humanas são construídas e modificadas
em função das circunstâncias em que se vive e se trabalha” (TORRES, 2003, p. 240).
Porém, é ingenuidade esperar que organizações sociais estejam dispostas a
oferecer aos novos cidadãos condições para que desenvolvam o pensamento
autônomo e crítico sobre a sociedade em geral. “Seu interesse, mais ou menos
legítimos, orientam-se em outras direções mais próximas da inculcação, persuasão
ou sedução do individuo a qualquer preço do que da reflexão racional e da
comparação crítica de pareceres e propostas. Somente a escola pode cumprir esta
função (GÓMEZ, 1998, p. 25)”.
A escola e a educação do professor são elementos cruciais no processo de
realização de uma sociedade mais justa. Para isso, a escola deve propor
como objetivo prioritário o cultivo, em estudantes e docentes, da capacidade
de pensar criticamente sobre a ordem social. O professor é considerado como
um intelectual transformador, com claro compromisso político de provocar a
formação da consciência dos cidadãos na análise crítica da ordem social da
comunidade em que vivem (SACRISTAN, 1998, p. 374).

Para tal, segundo Gómez (1998, p.22), a função educativa da escola
contemporânea deve-se embasar e considerar dois eixos complementares de
intervenção:
- organização do desenvolvimento radical da função compensatória das
desigualdades de origem, mediante a atenção e o respeito pela diversidade;
- preparação dos alunos para pensar criticamente e agir democraticamente
numa sociedade não democrática.
Acreditando nessa perspectiva de educação, entende-se como currículo,
[...] (a) os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; (b)as experiências de
aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; (c)os planos
pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais;
(d) os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino; (e) os
processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos
procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização
(MOREIRA, CANDAU, 2007, p. 18).

Porém, é importante lembrar que a palavra currículo tem sido também utilizada
para indicar ações e efeitos não explicitados nos planos e propostas educacionais, ou
seja, o currículo oculto. Este envolve atitudes, valores, ideias, etc., que muitas vezes,
não são considerados, e até mesmo percebidos pela comunidade escolar, nem tem
seus efeitos e influências identificado pelos mesmos (MORAES, CANDAU, 2007).
Contudo, é o currículo oculto que “vai-nos permitir captar o significado de práticas e
hábitos que até ao momento vinham passando despercebidos (TORRES, 1995, p.
65)”. Entretanto, “um currículo que se pretende democrático deve visar à humanização
de todos e ser desenhado a partir do que não está acessível a todos (LIMA, 2007, p.
18)”.
Concomitante à produção do currículo, está à concepção de ser humano e o
papel da escola no desenvolvimento do aluno. “Não há, portanto, currículo ingênuo:
ele sempre implica em uma opção e esta opção poderá ou não ser favorável ao
processo de humanização (LIMA, 2007, p. 20).”
Humanização entendida como a
[...] preparação de crianças e adolescentes para serem pessoas autônomas,
capazes de tomar decisões e elaborar julgamentos arrazoados e razoáveis,
tanto sobre sua conduta como sobre a conduta dos demais; torna-los capazes
de dialogar e cooperar na resolução de problemas e nas propostas de
soluções encaminhadas para a construção de uma sociedade mais justa.
(TORRES, 2013, p. 216).

Porém, sabe-se que a produção de currículo e o próprio entendimento de
humanização do ser humano não podem ser considerados de forma isolada, ou seja,
sofrem os efeitos das políticas educacionais estabelecidas pelos governos. Portanto,
não se pode analisar as questões que se referem à escola, sem verificar os rumos
que o governo aponta para a educação através de suas políticas.
Afinal,
Quando as intenções e finalidades da educação tornam-se pouco claras,
surge um descontentamento, tratando de denunciar a perda de sentido e a
inutilidade das propostas educacionais. E logo aparecem suspeitas de que as
instituições de ensino na verdade conseguem o contrário daquilo que pregam
os discursos oficialistas (SANTOMÉ, 1998, p. 26).

Desse modo, acredita-se que para alcançar os objetivos da Educação
Profissional Integrada ao Ensino Médio, exposto no Documento Base, ainda se tenha
um longo caminho a percorrer. Afirma Torres que,
As práticas escolares, tal como tem vindo a realizar-se nas ultimas décadas,
salvo raras excepções, costumam reger-se pelo esquema simplista de um
professor que sabe muito e de um corpo de alunos que quase não sabe nada,
e que, por conseguinte, necessita aprender, através do ensino, uma série de
disciplinas... Tudo isso acompanhado por uma estratégia metodológica muito
condicionada por recursos didáticos, como manuais escolares, assim como
por um sistema de avaliação reduzido quase exclusivamente ao que
conhecemos como exames, que garantem perante o resto da sociedade os
méritos e deméritos alcançados pelo aluno. Um modelo em que não se
costumam questionar de forma explícita outras possíveis responsabilidades
que não sejam as do próprio estudante; que esquece, por exemplo, de
interrogar-se acerca de quais são as obrigações do Ministério, da instituição
docente e, inclusivamente, do próprio professorado no resultado daquilo que
acontece dentro das salas de aula (TORRES, 1995, p 14)

Todavia, no referido documento, preparar exclusivamente para o exercício do
trabalho não é formar profissionalmente. Formar profissionalmente “é proporcionar a
compreensão das dinâmicas sócio produtivas das sociedades modernas, com as suas
conquistas e os seus revezes, e também habilitar as pessoas para o exercício
autônomo e crítico de profissões, sem nunca se esgotar a elas (BRASIL, 2007, p. 45).
Todavia, para tal, cabe aos professores assumirem uma postura profissional que
valorize o humano, a reflexão, a criticidade e a autonomia, preparando o aluno para o
mundo do trabalho. Afinal,
Esquecer-se de refletir sobre o presente a partir da história é um perigo que
transporta de uma forma oculta a mensagem da inevitabilidade e da
impossibilidade de transformar a realidade. Isto supõe também, por

conseguinte, uma perda de confiança no ser humano como controlador e
definidor do seu destino. Ou, o que é a mesma coisa, aceitar de modo
irremediável que os que se beneficiam sempre de uma coisa na actualidade
continuarão a fazê-lo no futuro, e vice-versa, que os desfavorecidos de hoje
são os mesmos de ontem e de amanhã (TORRES, 1995, p.15).

Além disso, acredita-se, que “a educação não corrige necessariamente as
estruturas e os comportamentos desiguais, mas poderia chegar a ser um importante
mecanismo se os cidadãos e cidadãs pudessem desenvolver as suas capacidades de
crítica e de luta por uma sociedade mais justa e democrática” (SANTOMÉ, 2007, p
160).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação foi sendo modificada ao longo dos tempos, e essas transformações
trouxeram novas esperanças para a sociedade, especialmente para os menos
favorecidos. Novos princípios educacionais prometem mudanças, novas práticas e
instituições com objetivos de fazer da educação uma ferramenta visando não só o
conhecimento, mas também justiça social e, consequentemente, uma sociedade mais
igual, mais humanizada.
Todavia, diferentes modos de pensar e interpretar essas transformações
também faz parte desses “novos” tempos. Com isso, colocar em prática os princípios
e leis estabelecidos depende das posturas adotadas não só pelos dirigentes
educacionais, mas também, daqueles que no cotidiano escolar, executam essas
diretrizes, ou seja, os docentes através da produção de currículo prática pelos
mesmos.
De acordo com a produção de currículo defendida e realizada pelo docente, seu
caminho pedagógico vai sendo trilhado em sala de aula e a educação, na prática, vai
se efetivando. Desse modo, percebe-se que o trabalho docente é o que orienta os
rumos da educação, e essa, influencia os rumos da sociedade.
Assim sendo, percebe-se que há um longo caminho a percorrer. Caminho de luta
por uma educação que cumpra com os objetivos legalmente estabelecidos e
proporcione a todas as crianças e jovens do país a oportunidade de se construir como
um ser humano livre não só de direito, mas também de fato. Liberdade essa que vai
muito além de um regime político, mas que se fundamenta na oportunidade de

aprender na escola a discernir criticamente fatos e acontecimentos que envolvem não
somente a vida do indivíduo isoladamente, mas a vida da sociedade em geral.
Desse modo,
o desafio que se impõe ás escolas públicas e a outras instituições de
educação é o de promover um contexto para o desenvolvimento de outros
meios de tornar-se alguém – modos mais fortalecedores do individuo e da
coletividade, e mais condizentes com uma concepção democrática de eu e
de comunidade (APPLE, 2003, p. 35).

Entretanto, se os docentes não forem capazes de construírem outras
perspectivas mais democráticas, participativas e humanas para o futuro educacional
dos estudantes, outras forças menos democráticas continuarão a fazê-lo. Desse
modo, continuaremos vivendo em uma sociedade onde o mérito é o discurso utilizado
pela classe dominante para, disfarçadamente, justificar o descaso pelas minorias e as
desigualdades sociais, inclusive dentro dos Institutos Federais. Se isso acontecer, a
humanização do sujeito corre o risco de não acontecer, e muitos alunos perderão uma
das poucas oportunidades de transformar a si mesmo e também o seu entorno.
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Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
RESUMO
Neste artigo pretendo refletir sobre a importância da experiência de Estágio Supervisionado no ensino
fundamental a partir da realidade do curso de Letras Português e Literaturas da Língua Portuguesa da
Universidade Federal de Santa Maria, buscando explicitar as dificuldades e os benefícios de sua
realização. Para tanto apresentarei um relato da experiência que vivenciei desenvolvendo meu estágio
e meu projeto de ensino denominado Gêneros textuais: revelando talentos em uma turma de 7º ano
de uma escola municipal de Santa Maria no ano de 2013. As práticas pedagógicas elaboradas para
prática docente com a turma foram pensadas a partir de todo um estudo sobre o contexto
socioeducativo em que estava inserida. Exalto a importância do estágio em nossa formação, visto que
tanto os alunos, quanto nós educadores, trocamos saberes e vivências. Esse primeiro contato com os
alunos propiciado pelo estágio me fez refletir e ter certeza diante da profissão que escolhi, afinal tive
autonomia diante de uma turma e também a oportunidade de me (re)conhecer enquanto profissional,
aplicando todas a teorias vistas em sala de aula. Disserto, neste estudo, sobre o quão é importante ver
os resultados do trabalho desenvolvido, poder perceber as duas turmas com realidades diferentes com
as quais me deparei, aquela inicial, que muitas vezes não nos dá a abertura necessária, e aquela pós
estágio, conquistada pelo educador, evoluída e totalmente aberta a discussões e ao desenvolvimento
de atividades, mostrando sua criatividade e os conhecimentos adquiridos.
Palavras-chave: Estágio. Generos textuais. Práticas pedagógicas. Educação.

INTRODUÇÃO
“Todo professor é e sempre será um artesão de amanhãs e para isso tem que
descobrir qualidades, investigar talentos, surpreender-se com revelações.
Pense nos professores que teve e provavelmente lembrará que a imagem
mais linda não estava necessariamente no mais culto, mas nos que te
olharam com olhos gulosos de carinho.” (ANTUNES, 2002, p. 32)

Pensar sobre a disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental é
algo incrível. O que dizer dessa disciplina que nos põe frente a frente com a prática
da profissão que escolhemos? Não é uma pergunta fácil de responder, afinal, você
pode ter a certeza de que é aquilo que você quer fazer para o resto da sua vida ou
descobrir que ser professor não é bem aquilo que você esperava. Através da disciplina
de estágio, aprendi o quão difícil é planejar uma boa aula, e o quão prazeroso é
dinamizá-la e saber que os alunos estão gostando, aprendendo e interagindo; aprendi
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o quanto uma hora pode ser cansativa ou tornar-se a melhor hora do dia; aprendi que
não sabia nada do achava que sabia e que talvez não tivesse boa metodologia e que
fosse preciso desenvolvê-la. Juntamente com o estágio fiz uma série de descobertas,
descobri que existem muitas coisas acontecendo dentro das escolas que não fazia a
mínima ideia que aconteciam; descobri que não fui a única a ter um dia, uma
adolescência ou uma vida conturbada; descobri que às vezes meus alunos só
precisavam de um abraço e de um ombro para chorar, pois muitos não têm isso em
casa. Este estudo tem por objetivo apresentar minhas reflexões a cerca da experiência
de estágio e dos processos de ensino e aprendizagem dos quais fui participante/
expectadora. Espero poder expressar minhas experiências da forma mais “viva”
possível de modo que possa aproximar o leitor de tudo aquilo que vivi.
O estágio foi desenvolvido em uma escola Municipal de Ensino Fundamental de
Santa Maria, localizada no bairro Camobi, atende aproximadamente 400 alunos
distribuídos nos nove anos do ensino fundamental, turnos manhã e tarde e, a
educação de jovens e adultos, no turno noite, dividida em quatro etapas que
correspondem a todo o ensino fundamental, atendendo, também, alunos inclusos com
dificuldades físicas e/ou neurológicas. A escola conta com a parceria da Universidade
Federal de Santa Maria e com diversos órgãos públicos que lhe dão suporte
necessário para desenvolver cada vez mais um trabalho de qualidade.
As impressões que trago sobre a escola vão além do que li em sua filosofia,
projeto político pedagógico e demais documentos. Deparei-me com uma realidade
“diferente”, diferente no sentido de estar distante da realidade que vivi, e diferente por
abrigar várias histórias de vida sofridas e por vezes perigosas. Encontrei uma escola
que sofre com vários problemas estruturais, principalmente a falta de biblioteca e de
um refeitório mais espaçoso e melhor equipado, porém tais problemas nunca
impediram que os alunos não pudessem ter acesso a dicionários e a livros, bem como
a merenda escolar nunca deixou de ser servida. Participei de momentos nos quais as
professoras demonstravam afeto, indignação atrelada à preocupação, orgulho e
muitos outros sentimentos em relação aos alunos, percebi então que as relações
dentro desta escola vão muito além de passar conhecimento, os docentes sabem de
tudo que se passa na vida dos alunos e, sendo assim, entendem e tentam resolver
determinados obstáculos que surgem no caminho da educação. Assustei-me muitas

vezes ao sair da escola e deparar-me com a guarda municipal ou até mesmo com
alunos mais velhos de outras escolas que esperavam os alunos da escola saírem para
resolverem desavenças. Nesses momentos via o olhar de preocupação dos
professores, um olhar que por muitas vezes me lembrou o olhar de minha mãe quando
sabia que eu estava fazendo alguma coisa que corria o risco de não dar certo. Durante
a regência, a professora regente, a diretora, a vice-diretora e a supervisora
mostraram-se sempre à disposição e estiveram sempre ao meu lado quando precisei
de sua ajuda. Acredito que ter esse contato com uma escola de periferia foi algo que
sem dúvida foi de grande valia, pois pude perceber realidades diferentes e desse
modo tive que entender e valorizar cada aluno e suas particularidades. É importante
ressaltar que a escola nutre uma preocupação com a saúde física e psicológica de
seus alunos, encaminhando-os, de acordo com a necessidade de cada um, à
profissionais da saúde que possam ajudar essas crianças e adolescentes.
A turma, na qual o estágio foi realizado é o 7º ano, composta por vinte quatro
alunos, sendo a maioria meninas, com idades entre 11 e 14 anos. Os alunos eram
extremamente agitados e impacientes. Percebi que havia uma união entre os colegas
nos momentos de bagunça e distração, no entanto, existia muita falta de educação e
muito deboche. Os alunos pareciam estar desestimulados e talvez esse seja o motivo
do não cumprimento das atividades, eles achavam que não possuíam capacidade de
realizar as atividades, sua primeira resposta era sempre “Não sei fazer isso, não
consigo!”.
Posso dizer que já sabia bastante sobre o comportamento da turma, através das
observações prévias, porém houveram momentos em que me surpreendi, alguns
positivamente e outros negativamente. Quando eu apenas observava o 7º ano, os
professores comentavam que a turma era um pouco agitada, mas era participativa,
era considerada uma turma boa. Entretanto, um pouco antes e após o início da minha
regência a turma acabou tornando-se a turma mais agitada da escola, uma turma, na
qual, era muito difícil explicar e desenvolver algo. Confesso que fiquei um pouco
assustada com isso, afinal, sempre fui muita calma e não esperava um desafio assim,
pensei que não estivesse preparada e não imaginava como faria em relação a esse
obstáculo chamado indisciplina. Uma das principais barreiras com a turma foi o difícil
relacionamento com as meninas, pois elas não aceitavam o que eu falava e muito

menos seguiam minhas orientações. Já com os meninos, as coisas eram diferentes,
na maioria das vezes os que mais participavam eram eles, sempre faziam as
atividades e mostravam-se interessados. Com o tempo as meninas foram aceitando
melhor o fato de que eu era, elas querendo ou não, a “autoridade” a ser considerada
nos períodos da aula de Língua Portuguesa, claro, sempre havia alguma que não me
respeitava, que na maioria das vezes era a mesma aluna. Nunca vi a falta de respeito
dessa aluna com sentimento de raiva ou algo assim, eu apenas pensava o que poderia
fazer para me aproximar dela. Logo que iniciei a regência, um aluno novo entrou na
escola, e cerca de um mês depois entraram dois novos alunos (uma menina e um
menino), sendo assim, a turma passou a ser composta por 27 alunos. O primeiro aluno
novo que entrou na turma me cativou muito, por mais que suas atitudes causassem
desconforto em alguns doentes da escola, eu gostava muito dele, acredito que o que
faltava era dar atenção as coisas que ele valorizava e deixar que ele falasse sobre
elas, neste caso, ele gostava de rap e escrevia letras de música, muitas vezes deixei
que ele me falasse sobre isso e até mesmo dei opiniões (sempre positivas) sobre as
letras que ele escrevia. Nunca deixei que o comportamento dos alunos fosse uma
barreira na escolha das atividades que levava para eles, muito pelo contrário, sempre
dei prioridade para atividades que favorecessem o envolvimento da turma, mesmo
sabendo que o ambiente poderia tornar-se barulhento.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo Vigotsky (1998, p. 111), o professor deve ser um articulador do
conhecimento em sala de aula. O processo de ensino-aprendizagem tem parte de sua
constituição no interior de interações que se nos dão diversos contextos sociais.
Nesse processo interativo de ensino e aprendizagem, deve-se priorizar a liberdade de
expressão dos alunos garantindo que possam falar interpretar e chegar a conclusões
que os ajudem a se encontrar dentro deste projeto de construção e elaboração de
ideias.
Ao professor cabe planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas, com
o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do
aluno, procurando garantir aprendizagem efetiva. Cabe também assumir o
papel de informante e de interlocutor privilegiado, que tematiza aspectos
prioritários em função das necessidades dos alunos e de suas possibilidades
de aprendizagem. (PCN- Língua Portuguesa, 2001, p.22)

Pensando em uma proposta de interação entre texto e contexto, proporcionando
aos alunos a representação de seu próprio mundo através da linguagem visual e
escrita, o projeto, norteado pela leitura e produção de cartas, poemas e história em
quadrinhos, traria assuntos diversos atuais e de interesse a comunidade escolar,
fazendo com que o aluno pudesse mergulhar no imaginário e trazer a superfície os
valores culturais para o espaço de interação.
Segundo KAUFMAN (1995, p.39) através da produção da história em quadrinhos
busca-se “a participação dos alunos por via emocional, assistemática, anedótica e
concreta”.
A produção do gênero textual carta (familiares e amistosas) exigem um
comprometimento do destinatário e até mesmo do emissor que deve optar por um
estilo espontâneo e informal que reúne em si diversas classes de orações.
Estas
cartas
contêm
acontecimentos,
sentimentos,
emoções,
experimentadas por um emissor que percebe o receptor como “cúmplice”, ou
seja, como um destinatário comprometido afetivamente nessa situação de
comunicação e, portanto, capaz de extrair a dimensão expressiva da
mensagem. (KAUFMAN, 1995, p.37,38)

A produção do gênero textual poema, como está presente em KAUFMAN (1995,
p.24) “emerge da página como uma silhueta especial que nos prepara para sermos
introduzidos nos misteriosos labirintos da linguagem figurada.”, ou seja, a leitura de
um poema insere o leitor em um espaço no qual deve desvendar a linguagem figurada
para assim fazer uma reflexão sobre o que foi lido, enquanto a produção de um poema
faz como que o autor desenvolva o uso dessa linguagem figurada.
Em meio às palavras KAUFMAN (1995), percebe-se que esse trabalho com
gênero textuais é uma tarefa que exige muita concentração, imersão e reflexão. Eis
que surge a pergunta, como concentrar-se ou exigir concentração em um espaço,
onde há conversa, falta de atenção, indisciplina? Tarefa difícil, mas após a aplicação
do projeto, pode-se dizer difícil, não impossível. ANTUNES (2002) nos pergunta o que
é, na verdade, uma classe indisciplinada, então como o próprio autor já espera que
pensemos, uma turma indisciplinada é uma turma que conversa muito, em seguida,
percebemos que nosso conceito de indisciplina está equivocado, pois o autor não
apenas nos alerta para esse equivoco, mas também dá exemplos de como a conversa
é essencial em todo e qualquer contexto.

Conversar é, afinal de contas, gostoso, necessário, útil, essencial como
diagnóstico de muitas inteligências. Pessoas que se gostam, conversam, e
para pessoas normais é quase impossível ficar ao lado de alguém sem
conversar. (ANTUNES, 2002, p.13)

Às vezes, o professor acaba esquecendo-se de valorizar algumas necessidades
básicas, não apenas dos alunos, mas de todas as pessoas, pelo fato de querer passar
conhecimento sem qualquer tipo de interlocução. O silêncio nem sempre é tão bom,
ele pode mascarar coisas que devem ser consideradas e receber o devido
investimento, não foi o caso da minha turma de estágio, mas devo ter algum colega
que tenha passado pela situação de ministrar aula em uma turma em que os alunos
não conversavam e não interagiam, é difícil saber o que se passa em uma turma
assim. Meus alunos conversavam o tempo inteiro, pareciam não prestar atenção em
coisa alguma, mas no momento em que eu perguntava algo, via vários dedos
levantados para responder minha pergunta, pensando bem, não tantos dedos assim,
alguns resolviam falar ao mesmo tempo o que achavam ser a resposta da minha
questão.
Outro fator que contribui para a indisciplina de uma turma é organização dos
horários, a disciplina de Língua Portuguesa na turma em que desenvolvi o estágio,
acontecia no seguinte horário: na quarta-feira, após o recreio; na quinta-feira, após o
recreio; e, na sexta-feira, no último período. Como salienta ANTUNES(2002):
É meio chato admitir, mas é essencial compreender que o horário das aulas
existe para atender as necessidades qualitativas e interesses da
aprendizagem e não interesses particulares, conchavos para beneficiar
alguns, “quebra-galhos” para acomodar a alegria de todos. Horário bem feito
significa bagunça mais difícil. (ANTUNES, 2002, p. 23)

Sendo assim, como exigir silêncio e concentração dos alunos, nos períodos da
manhã em que estes se encontram extremamente agitados e querendo fazer qualquer
coisa, menos estudar português. Acredito que seria bastante válido se as escolas
planejassem com mais cautela o horário das disciplinas, intercalando-as de forma que,
ao fim de cada de semana, todas as disciplinas tivessem horários em que,
inevitavelmente, os alunos estivessem agitados, mas também períodos iniciais da
manhã, nos quais a turma está mais calma.
METODOLOGIA

Uma característica presente em alguns relatos de estágio na escola em questão,
era a baixa autoestima dos alunos, a qual também está presente no Projeto Político
Pedagógico da escola, como competência a ser adquirida nos níveis fundamentais.
Assim sendo, o projeto que elaborei para desenvolver na/com a turma justifica-se pela
tentativa de abolir a ideia de incapacidade presente na mente dos alunos, a partir da
produção dos gêneros selecionados (história em quadrinhos, cartas e poemas), tendo
em vista avanços na escrita, a exploração da criatividade e a identificação de cada
aluno com algum dos gêneros textuais trabalhados. Denominei o projeto Gêneros
textuais: revelando talentos. A ideia inicial era trabalhar os gêneros textuais história
em quadrinhos, carta (familiares e amistosas, isto é, aqueles escritos através dos
quais o autor conta a um parente ou a um amigo eventos particulares de sua vida) e
poesia, introduzindo nesse trabalho os conteúdos específicos relacionados no
programa da disciplina. Ao fim desse trabalho de leitura, interpretação, discussão e
produção de todos os gêneros por todos os alunos, planejei a elaboração de um
manual de como fazer o gênero textual, com o qual cada aluno sentiu mais afinidade
e segurança no momento da produção escrita. A partir dessa ideia, meu objetivo era
oportunizar aos alunos a descoberta de algo em que eles teriam facilidade de fazer e
de ensinar, dada a partir da produção de um manual em que eles ensinariam e dariam
exemplos de sua autoria sobre o gênero textual com o qual mais se identificaram.
Busquei expor à turma temas atuais e importantes para o desenvolvimento do senso
crítico e da visão de mundo dos alunos, incentivar o gosto pela leitura e pela produção
textual, bem como promover oportunidades para qualificar essas duas habilidades.
DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento do projeto Gêneros textuais: revelando talentos foi, de certa
forma, uma desafio, pois eu conhecia a realidade na qual iria desenvolvê-lo, logo,
sabia que não seria fácil. Foram muitas as dificuldades, a primeira delas foi, sem
dúvida, o fato de os alunos não apreciarem a prática de leitura, sendo assim, tive que
começar, com textos e estratégias de leituras que captassem a atenção dos alunos.
No início, não optei por textos extensos, comecei apresentando os gêneros aos alunos
para investigar o que a turma trazia de conhecimentos prévios e como eu poderia usálos a meu favor, ou melhor, a nosso favor. A segunda dificuldade que encontrei foi a

frase “não sei fazer isso”, porém, esse “não sei” não existia, o que existia eram alunos
com um enorme potencial que tinham “vergonha” do que escreviam, vergonha de
mostrar para mim, vergonha de entregar, enfim uma timidez (textual), aparentemente,
sem fim. Com o tempo, fui conseguindo driblar essa timidez, aproximei-me de cada
um e tentei enxergar algo o que havia de positivo em suas atividades. Lembro-me de
uma aluna que não mostrava os poemas que escrevia para outras pessoas, apenas
eu tinha este privilégio, sempre a elogiei e a incentivei a continuar escrevendo, até
que em uma aula, ela me pediu um espaço e leu seu poema para seus colegas. E foi
assim que comecei a abrir caminhos para a minha proposta, familiarizando-os com os
gêneros e tentando mostrar, para cada um, suas qualidades textuais. Por vezes
pensava que não iria dar certo, mas tinha algo que me fazia seguir em frente: eu via
que os alunos produziam, via ideias maravilhosas e via muitas coisas criativas. Então,
a cada atividade que eu solicitava aos alunos que fizessem, por mais que as aulas
fossem difíceis e eu não encontrasse o espaço que queria, ao chegar em casa e abrir
a pasta do estágio eu enxergava trabalhos maravilhosos. Tive de desenvolver,
também, minhas habilidades de persuasão, pois, cada atividade que eu solicitava aos
alunos exigia de mim que os convencesse e os motivasse a isso, acredito que tive
sucesso nessa missão já que sempre via resultados nisso. Até que o tão esperado
momento chegou, o dia, ou melhor, a semana de “produção dos manuais” – produto
final do projeto, posso dizer que eu me inspirei mais do que eles, levei folhas coloridas,
adesivos e muitas cores. Vi meus alunos felizes, dedicados, inspirados e por que não,
tumultuados, afinal, não ministrei aula sem que existisse um certo tumulto
característico, mas isso nunca foi um problema que me preocupou. O resultado, então,
foi o melhor possível, olho para os manuais dos alunos e sinto a sensação de dever
cumprido, sinto também que participei da formação de admiradores de poesia, pois,
mesmo com a liberdade de escolha entre os gêneros história em quadrinhos, carta e
poema, todos os manuais foram feitos baseados neste gênero.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme o final da regência se aproximava, eu começava a ver que estávamos
entrando em sintonia, acredito que mais alguns meses juntos e teríamos resolvido
nossos problemas, talvez “resolvido” não, mas, teríamos aprendido a conviver melhor.

O que mais me marcou no último dia foi o fato de que aluna que por muitas vezes
faltou com respeito e não quis falar comigo, foi a que mais parecia estar triste com o
fato de o estágio ter chegado ao fim. Hoje, distante do estágio, vendo todos os
trabalhos, posso perceber o quanto os alunos produziram, sinto que consegui algo
que muitas professoras têm dificuldade, fazer com que os alunos participem, façam
as atividades e entreguem os trabalhos. Acredito que fiz a diferença e que ela, pelo
menos para mim, está muito visível. Duas semanas após o encerramento do estágio,
nós (os alunos e a estagiária) tínhamos dado um tempo um para o outro. Confesso,
que a primeira semana longe deles foi curiosa, acredito que curiosa seja a melhor
palavra para descrever o que se passou, pois o estágio havia acabado, eu tinha mais
tempo para os outros trabalhos da graduação e inclusive fiz uma viagem, o que
acabou me distraindo bastante. Nos primeiros dias, estava tudo bem, porém havia
momentos em que eu parava e pensava que faltava algo no meu dia, às vezes
acordava assustada pensando que estava atrasada para aula ou algo assim.
Aproveitei a segunda semana para organizar os materiais dos alunos e não vou negar,
vendo aqueles trabalhos, a saudade apertou.
Os alunos sabiam que eu iria à escola conversar com sua professora regente
duas semanas após o final do estágio, assim, planejaram-me uma festa surpresa,
chegando lá vi a alegria nos olhos dos meus alunos, todos me abraçaram e me
beijaram. Aproveitamos a festa e no fim veio a surpresa: colocaram-me numa cadeira
e ficaram todos em volta de mim, cantando a seguinte música “Valeu, amigo” dos
funkeiros Mc Pequeno e Mc Menor, cuja trecho que mais me marcou, é o seguinte:
Eu ouvi palavras ditas com carinho
De que na vida ninguém é feliz sozinho
E você é um alguém que sempre me fez bem
Me protegeu e me tirou de todo perigo
E quando eu precisei você chorou comigo
Valeu por você existir, é tão bom te ter aqui (Composição: Mc Pikeno e
Menor)

Neste momento, não pude conter a emoção, chorei, não apenas pelo momento,
mas por tudo que passei com aquela turma e por estar vendo que no final estava
sendo recompensada. Quanto à música, não podia ser outra, não podia ser outra por
ser eles que estavam cantando e não podia ser outra, pois, se fosse, não seria a
mesma coisa, não seria uma marca deles. Com o coração apertado abracei cada um

e, em seguida, todos me levaram até o portão. Foi o dia mais feliz e mais triste após
o final do estágio.
Acredito que a frase "Não existe saber mais ou saber menos: há saberes
diferentes" (FREIRE, 1987, p.68) seja um bom início para minha reflexão sobre
minhas vivências em sala de aula, afinal, algo que me motivou muito eram diferenças
de saberes que encontrei em minha turma. Diferente de alguns de meus colegas, falo
aqui dos mais próximos com os quais eu mantinha mais contato, eu não tive certeza
de que queria ser professora no primeiro dia em que dei aula para turma do estágio,
posso dizer que essa certeza foi chegando aos poucos sem que eu me desse por
conta. O primeiro contato foi difícil, pois ainda não tínhamos construído relação
nenhuma, além daquela em que eu estava, em todas as aulas, sentada em canto da
sala observando e anotando tudo que acontecia nas aulas da turma. Quando fiquei
sozinha com os alunos, foi tudo diferente, pois ao invés de ser a professora deles que
pedia que fizessem silêncio era uma estagiária, com nem a metade da experiência da
regente, mas, posso dizer, que com muita força de vontade para ensinar algo àqueles
alunos. Acredito que o mais fácil foi construir uma relação de amizade com os alunos,
nunca fui de tipo de brigar, gritar ou implorar por silêncio. A balbúrdia, claro, me
atrapalhava, mas aos poucos fui me acostumando com a conversa, me acostumando
com alunos e procurando saber do que eles gostavam ou não gostavam, tentando
relacionar o conteúdo com os seus gostos particulares. Em alguns momentos senti
que essa relação de amizade era mal interpretada pelos alunos, pois quando eu
chamava atenção deles, eles ficavam bravos comigo, não entendiam como se a
professora estivesse chamando atenção, mas como se tivessem brigado com uma
amiga e não estivessem querendo mais conversa com ela. Tive então que me preparar
psicologicamente pra lidar com isso, com essa relação de amizade estranha, bem
como, tive que me preparar para interagir com meus alunos que gostavam de funk, a
maioria deles, para conversar com meu aluno que gostava de zumbis e escrevia tudo
que eu pedia sobre zumbis, tentava me atualizar sobre animes que era a paixão de
um dos meus alunos e foi sempre assim, usei os conhecimentos que tinha sobre os
meus alunos para incentivá-los a fazer as atividades que eu propunha. Tive alunos
que eram movidos a elogios, e mereciam muitos elogios, pois eram inteligentíssimos
e só faltava incentivo.

Em suma, minha prática em sala de aula foi sempre assim, regada a muita
educação, falo da educação no sentido do próprio tratamento que dei aos meus
alunos, eu entendia que estava lidando com seres humanos e que estava estagiando
em uma disciplina que faz parte da área das humanidades, o que significa respeito,
generosidade, amizade, conjunto e pensamento coletivo. Cabe destacar também, o
compromisso que tive com o direito do outro de aprender, bem como, com a
exploração do campo de ação que nós, graduandos de licenciatura em Letras Português, devemos nos deter: a linguagem.
Por fim, agora formada, (re)viver essa experiência prática, me rejuvenesceu de
esperança. Eu não poderia encerrar tal trabalho sem que citasse as palavras mais
bonitas que li no livro de ANTUNES (2002) e que expressam exatamente o papel do
professor na sociedade:
Ser amigo dos alunos, compreensivo e companheiro, ter a mentalidade
aberta e acompanhar o processo de construção do conhecimento, agindo
como agente entre os objetos do saber e a aprendizagem, ser para o aluno
seu decifrador de códigos e receptor de suas muitas linguagens, significa
estabelecer limites e construir democraticamente uma interação onde em
lugar da opressão e da prepotência eleva-se a dignidade de quem educa, a
certeza de quem planta amanhãs. (ANTUNES, 2002, P.8)

É no "Plantar amanhãs" que gostaria de me deter neste último espaço, não por
acaso, afinal, encontro-me em um amanhã, sim, pode soar estranho, mas é um
amanhã. Por que um amanhã? Por que acredito que aquele amanhã que plantei é o
hoje que estou colhendo. Essa história de plantação começou no final de março do
ano de 2013: primeiro, procurei um terreno (turma), não fiz questão de já pegar uma
terra pronta, muito pelo contrário, antes de plantar, eu queria cuidar da terra, dar
possibilidades para que ela pudesse se tornar possível de abrigar sementinhas
(observações) e que essas sementinhas tornassem-se grandes plantas. Após ver que
a terra já estava pronta para ser semeada (início do estágio), comecei a lançar
sementinhas (conhecer os alunos e aplicar as atividades) e claro todos os dias regava
minhas sementinhas. Haviam algumas sementinhas (alunos) mais difíceis, que muitas
vezes ficavam por cima da terra e pareciam não estar boas e nem afins de serem
plantadas, mas como eu não queria que nenhuma sementinha fosse perdida continuei
insistindo. Já outras sementinhas pareciam evoluir a cada dia, percebi que brotavam
naturalmente, era só derramar uma gotinha de água (ideias, conteúdos) e pronto. Aos

poucos minha plantação foi crescendo e comecei perceber que já não tinha mais
sementinhas, tinha alguns brotos, os brotos a cada dia se tornavam mais bonitos, não
por que estivessem mudando tanto, mas talvez por que eu já soubesse o jeitinho de
cada um (particularidades dos alunos). Nossa, cada um era tão especial e parecia ter
uma sabedoria incrível, até mesmo aquelas sementinhas difíceis estavam se
destacando, nossa quanto orgulho. Eis que a parte mais linda dessa história chegou,
cada plantinha, no seu tempo, começou a produzir frutos e esses frutos além de
servirem de alimento para mim, eram fonte de vida para elas, afinal frutificar era o que
constituía o ser de cada uma e os mantinha vivas. Sempre que posso vou ver minhas
plantinhas, elas podem ter crescido ou mudado, mas sempre lembrarei de nossa
história.
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RESUMO
Este trabalho apresenta a pesquisa em andamento com a temática do ensino médio integrado a
educação profissional, com base nas dimensões epistemológicas e pedagógicas da formação integrada
defendida pela teoria do currículo integrado. O estudo teve início no ano de 2014 e está sendo
desenvolvido no programa de Mestrado em Educação da Universidade Federal de Santa Maria/UFSM,
motivado pelo desejo de compreender como se efetiva as políticas públicas e práticas pedagógicas na
perspectiva do currículo integrado. Para isso, as dúvidas que alimentam o estudo e guiam a reflexão
em torno da temática, advém da trajetória do Curso Técnico em Edificação Integrado do Instituto
Federal Farroupilha/IF Farroupilha, campus Santa Rosa, a partir da análise da reestruturação do
currículo do curso que resultou em uma nova estrutura do projeto pedagógico, elaborado na esfera
mais ampla do diálogo e da coletividade, com base em referenciais teóricos, tais como, Maria Ciavatta,
Marise Ramos, Gaudêncio Frigotto. O espaço temporal entre o início da reformulação do currículo e a
análise dessa investigação é do ano de 2011 até o ano de 2016 quando finalizará a pesquisa. A
investigação tem por objetivo identificar os desafios e potencialidades encontrados no decorrer da
reestruturação e aplicação da proposta. Para isso, os docentes atuantes no Curso Técnico em
Edificações Integrado e os alunos do terceiro ano do curso, da antiga proposta que finda no ano de
2015 e da primeira turma do currículo novo que irá concluir no ano de 2016 serão os sujeitos deste
estudo que caracterizasse por um estudo de caso, tendo como base a abordagem qualitativa. Os dados
pretendem ser produzidos por meio de observação in loco, análise documental, entrevistas,
questionários e por meio do Grupo Focal, que será o instrumento principal da produção de dados. O
estudo busca compreender se as alternativas propostas no novo currículo para superar a fragmentação,
como: a definição de ênfase tecnológica, áreas de integração, organização do currículo em núcleos e
aplicação das práticas profissionais integradas, vão ao encontro de um currículo integrado.
Palavras-chaves: currículo integrado; educação profissional; IF Farroupilha.

INTRODUÇÃO
No âmbito das políticas públicas para a educação profissional muitas ações,
mesmo que de certa forma mascaradas, buscam a superação da dualidade história
entre a educação básica e educação técnica, onde o ensino propedêutico, das
ciências, arte e cultura era destinado apenas para uma pequena parte da população,
a classe burguesa, enquanto o ensino técnico, com caráter de serviço braça,
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destinado à classe trabalhadora, com foco nas ações do mercado de trabalho. Nesse
sentido, Ciavatta (1998, apud FRIGOTTO et. al., p.39)1 faz uma análise sobre a
ambiguidade ideológica posta até mesmo na forma de utilização dos termos, como
no uso do termo ‘básico’, como no caso da ‘educação profissional’ que veio
tomar a parte do todo, aproximando o termo ‘educação’ que sinaliza a
formação humana em todos os aspectos, ao termo ‘profissional, induzindo a
ideia de uma formação completa para o que é apenas uma parte da formação
humana.

Isso demostra a necessidade de uma educação unitária que busque a formação
integral do ser humano, sem a divisão histórica entre o ensino destinado a uma classe
social ou outra. A temática dessa pesquisa surge não somete em compreender ou
elucidar o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº
9.394/96, em especial no seu artigo 36, § 2º da Seção IV do Capítulo II, quando afirma
que “o ensino médio, atendida à formação geral do educando, poderá prepará-lo para
o exercício de profissões técnicas”, e também, o artigo 40 do Capítulo III que
estabelecido que “a educação profissional será desenvolvida em articulação com o
ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições
especializadas ou no ambiente de trabalho”, mas também de buscar em uma
experiência em aplicação a visualização da possibilidade da integração entre
formação básica e formação técnica.
As prerrogativas trazidas pela lei demostram a necessidade de uma mudança
estrutural na organização da oferta da educação profissional, processo que por muitas
vezes é dificultado pelas próprias políticas educacionais que parece “boicotar” a
integração entre cultura geral e formação técnica, exemplo disso é o Decreto 2.208/97
que desvincula a educação profissional do ensino médio, indo ao desencontro do que
estava afirmado em lei maior, a LDB, aprovada no ano anterior. Passado alguns anos,
retoma-se a partir de um novo decreto a possibilidade prevista na LDB do ensino
médio ser articulado com a educação profissional, através do Decreto nº 5.154/2004,
que revoga o Decreto nº 2.208/97, passando por um entendimento de que “o ensino
médio integrado ao ensino técnico, sob uma base unitária de formação geral, é uma
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condição necessária para se fazer a ‘travessia’ para uma nova realidade” (FRIGOTTO
et. al. 2012, p. 43).
Assim, a pesquisa em andamento trabalha com elementos que permeiam o
currículo e suas relações, como também, o ensino e a aprendizagem, numa
perspectiva de currículo integrado na educação profissional técnica de nível médio. O
estudo terá uma abordagem investigativa e reflexiva quanto às políticas públicas e
práticas pedagógicas na perspectiva do currículo integrado, tendo como problema de
pesquisa a compreensão de como vem se processando o currículo integrado no Curso
Técnico em Edificações Integrado do IF Farroupilha, campus Santa Rosa na
percepção dos professores e dos estudantes do curso visualizando os limites e
potencialidades da proposta.
A análise dessa realidade se dará por uma abordagem metodologicamente
qualitativa, a partir de um estudo de caso, que fará uso de entrevistas, questionários
semiestruturados e grupo focal para a produção de dados. Os sujeitos da pesquisa
serão os professores que atuam no curso, estudantes do terceiro ano do currículo
antigo, em conclusão em 2015 e estudantes do terceiro ano na nova proposta que
concluirão o curso no ano de 2016. A escolha de trabalhar com os dois terceiros anos
é para visualizar as percepções sobre as duas ofertas. O currículo antigo, elaborado
em 2010 apenas integrando no mesmo currículo conhecimentos técnicos e básicos, e
currículo novo, reestudado durante quase três anos e colocado em prática no ano de
2014 que seguiu como princípios de integração, a metodologia, os conteúdos, a
estrutura e o planejamento na busca de garantir um currículo menos fragmentado,
fazendo elos de forma a estruturar o currículo como um só. Neste estudo, tomaremos
como ponto de partida dos estudos de Maria Ciavatta(2005; 2012), Marise Ramos
(2005; 2008; 2012), Gaudêncio Frigotto (2005; 2012), que estão a frente dos estudos
do currículo integrado, entre outros que dão suporte teórico para as questões
metodológicas e histórica da educação profissional integrada ao ensino médio.
No intuito de situar o tema currículo integrado e o andamento da pesquisa, esse
artigo estará estruturado em quatro momentos. O primeiro apresentará um prevê
recorte sobre a dualidade da formação técnica e da formação básica, o segundo
trabalhará com o desafio do currículo integrado que se propõe visualizar as
concepções teóricas que permeia o currículo integrado. Dando sequencia, explicará

sobre a trajetória de reformulação curricular do Curso Técnico em Edificações
Integrado do IF Farroupilha campus Santa Rosa. E logo após, a escrita seguirá com
a contextualização do espaço e os sujeitos envolvidos na pesquisa, bem como os
procedimentos metodológicos utilizados.
A BUSCA DA SUPERAÇÃO DA DUALIDADE DA FORMAÇÃO TÉCNICA E
BÁSICA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
A história da dualidade educacional coincide com a história da luta de classes do
capitalismo, e da busca de uma educação comprometida com a classe trabalhadora.
Por muito tempo, o ensino técnico esteve voltado para suprir a necessidade imediata
do mercado de trabalho com uma formação meramente objetiva de “apertar parafuso”,
como caracterizado por Charlie Chaplin no filme Tempos Moderno, do ano de 1936.
Uma educação que se voltada para a classe trabalhadora, enquanto a educação
propedêutica voltava-se apenas para as elites, ficando caracterizado o trabalho
manual uma atividade imprópria para homens brancos e livres, que desprezavam
essas ocupações, considerando-as como ocupações inerentes de escravos, negros e
índios.
O processo de industrialização do país, deflagrado a partir da década de 1930,
fez com que a educação profissional ganhasse espaço significativo devido à
necessidade de formação de mão de obra para o mercado de trabalho que estava em
um momento de grande expansão. A partir desse fato, intensificaram-se o surgimento
das instituições e cursos de formação profissional e as políticas educacionais para
este fim. Porém, o que observamos historicamente é que a concepção que
orienta/orientou esses cursos é de uma educação voltada para o atendimento às
demandas do mercado de trabalho e pouco comprometida com a formação integral
do trabalhador. Essa representação social do trabalho técnico e braçal gera
preconceito que repercutem nos dias atuais, trazendo a tona a necessidade de serem
criadas novas alternativas por meio das políticas educacionais que supere a dualidade
do ensino e que supere as fragmentações existentes, indo ao encontro de uma
educação unitária, integral e qualidade.
É possível destacarmos alguns marcos que retratam a preocupação das elites
intelectuais em trazer a educação profissional como objetivo de política de Estado,

como também as contradições apontadas nas legislações que demonstram as
diferentes concepções sobre o ensino técnico. Um destes documentos é o Decreto
2.208/1997, que como apontam Frigotto, Ciavatta e Ramos, “regulamentou formas
fragmentadas e alienadas de educação profissional em função das alegadas
necessidades do mercado” (2005, p.25). A publicação desse decreto ocorreu em um
período de forte influência dos organismos internacionais e de políticas de orientações
neoliberais no país, que acabou por refletir nas políticas educacionais do período,
contrariando a proposta das entidades da sociedade civil elaborada e apresentada ao
final da década de 1980, com o processo Constituinte, a qual defendia a formação
politécnica na educação profissional.
Como resultado das manifestações contrárias algumas ações tiveram início para
retomar a discussão da integração como os dois seminários organizados pelo
Ministério da Educação/SEMTEC no ano de 2003. Esses dois seminários foram
impulsionados pelo Decreto nº 2.208 de 2004, aprovada um ano após a nova
reformulação da LDB nº 9.394/96 que faz um retrocesso da conquista de um ensino
médio integrado a formação profissional. Isso pode ser caracterizado na fala de
Frigotto, Ramos e Ciavatta quando dizem que
A regressão mais profunda, sem dúvida, ocorreu logo após a promulgação
da LDB, no ensino médio e técnico, mediante o Decreto nº 2.208/97. Com
efeito, este decreto restabelece o dualismo, ainda que, em outros termos, da
educação dos anos, e assume o ideário pedagógico do capital ou de mercado
– pedagogia das competências para a empregabilidade – com base nas
Diretrizes e Parâmetros Nacionais Curriculares (PCNs e DCNs). (FRIGOTTO
et. al. 2012, p.13)

Os seminários tiveram como finalidade debater a realidade do ensino médio no
Brasil e discutir novas políticas para esse nível de ensino. A primeira conferencia foi
intitulada, “Ensino Médio: Construção Política”, que resultou em um livro compilando
as discussões do grupo. No segundo o foco principal foi à educação profissional e
tecnológica e teve como foco de discussão, o documento intitulado de “Políticas
Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica” publicado no ano de 2004 pelo
MEC. (BRASIL, 2007).
O destaque principal desses seminários foi o movimento nas políticas de ensino
médio que começaram a pensar propostas para a superação da dualidade existente
entre a formação técnica e a formação básica tendo como dimensões indissociáveis

o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia, dimensões adotadas como eixo
estruturante que contemplam as “bases em que se pode desenvolver uma educação
tecnológica ou politécnica e, ao mesmo tempo, uma formação profissional stricto
sensu exigida pela dura realidade socioeconômica do país.” (BRASIL, 2007, p 24).
Essa prerrogativa fica expressa novamente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
e aponta para a necessidade de observarmos as concepções advindas de
fundamentos teóricos para um ensino médio integrado a educação profissional que
possibilite a formação integral dos jovens e adultos.
A concepção do currículo para a educação profissional técnica de nível médio,
tem como proposição a articulação entre a educação básica e a formação técnica,
dando o direito a jovens e adultos se apropriarem de conhecimentos que ofereçam
suporte a sua vida em sociedade. Um ensino médio que possibilite a articulação entre
os conhecimentos construídos nos diferentes espaços formativos, com relação direta
com o mundo do trabalho. O aprendizado significativo, o conhecimento implementado
na formação de forma vinculada com todos os processos da vida humana, vai muito
mais além do que a escolher o que ensinar e qual a melhor metodologia, vai além do
ambiente escolar, chegando na relação de homem e de sociedade.
A trajetória de superação da dualidade entre a formação básica e a formação
técnica, inicia-se com o compromisso de assumir o trabalho educativo em seu
planejamento como função social, superando a visão ultrapassada de um currículo
fragmentado, desarticulado e voltado para o mercado de trabalho. É fundamental
recorrer aos pressupostos do currículo integrado, como caminho para esta luta
incessante de uma formação integral, que só pode ser travada com muita força
coletiva.
O DESAFIO DO CURRÍCULO INTEGRADO
Para irmos ao encontro de uma educação progressista, que visa à superação de
um ensino técnico fragmentado é necessário conceber a educação profissional como
uma educação unitária, politécnica e omnilateral, tendo o trabalho como princípio
educativo, como também, o trabalho como produção de todas as dimensões da vida
humana (FRIGOTTO et al., 2005). Esse olhar, possibilita identificar o princípio de uma
educação de qualidade como direito de todos, onde o homem tenham acesso a

cultura, ao conhecimento, a formação completa e necessária para o exercício da vida
social. Como afirma Ramos,
uma educação dessa natureza precisa ser politécnica; isto é, uma educação
que, ao propiciar aos sujeitos o acesso aos conhecimentos e à cultura
construídos pela humanidade, propicie a realização de escolhas e a
construção de caminhos para a produção da vida. (2008, p.3)

Os pressupostos teóricos, sustentam-se em Marx e Engels, que fazem crítica
direta à exploração da sociedade capitalista e fazem defesa a realização do trabalho
como princípio educativo, acreditando portanto, que “a chegada da escola unitária
significa o começo de novas relações entre trabalho intelectual e trabalho industrial
não apenas na escola, mas em toda a vida social” (GRAMSCI apud NOSELLA, 2010,
p. 168). Na visão da superação da dualidade do ensino e da divisão de classes, ainda
é possível analisar que
Antônio Gramsci, analisando a luta de classe no início do século XX
compreende que a exploração e a expropriação da classe trabalhadora pela
burguesia não ocorre somente pela dominação, mas também pela obtenção
do consentimento ativo das massas. Isso implica que a classe do poder é,
não somente dominante, mas também dirigente, à medida que exerce a
hegemonia; ou seja, que confere direção política e cultural à sociedade.
Nesses termos, o estado deixa de ser compreendido exclusivamente como
aparelho de repressão, mas também de obtenção do consenso. (RAMOS,
2011; p.14)

A concepção do currículo para a educação profissional técnica de nível médio,
tem como premissa o articulação entre a educação básica e a formação técnica,
dando o direito a jovens e adultos se apropriarem de conhecimentos que ofereçam
suporte a sua vida em sociedade. Um ensino médio que possibilite a articulação entre
os conhecimentos construídos nos diferentes espaços formativos, com relação direta
com o mundo do trabalho. O aprendizado significativo, o conhecimento implementado
na formação de forma vinculada com todos os processos da vida humana, vai muito
mais além do que a escolher o que ensinar e qual a melhor metodologia, vai além do
ambiente escolar, chegando a relação de homem e de sociedade. Nessa relação
Ciavatta afirma que:
Como formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem
e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do
mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado
dignamente à sua sociedade política. Formação que, neste sentido, supõe a
compreensão das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos
(CIAVATTA, 2005, p. 85).

Um currículo integrado, baseado nos princípios de uma formação integral do ser
humano vendo o trabalho, a ciência e a tecnologia como categorias indissociáveis da
formação humana é preciso pensar o ensino médio, como afirma RAMOS (2008,
p.12), pensar em "etapa da educação básica em que a relação entre ciência e práticas
produtivas se evidencia; e é a etapa biopsicológica e social de seus estudantes em
que ocorre o planejamento e a necessidade de inserção no mundo do trabalho". Isso
parte de assumir o trabalho educativo em seu planejamento como função social,
superando a visão ultrapassada de um currículo fragmentado, desarticulado e voltado
para o mercado de trabalho. É fundamental recorrer aos pressupostos do currículo
integrado, como caminho para esta luta incessante de uma formação integral, que só
pode ser travada com muita força coletiva.
CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO

INTEGRADO:

UMA

ANÁLISE

DO

CURRÍCULO INTEGRADO
A presente pesquisa tem origem a partir das experiências e práticas pedagógicas
vivenciadas enquanto Pedagoga atuante no Setor de Apoio Pedagógico do IF
Farroupilha, campus Santa Rosa. No decorrer desta caminhada, que teve início no
ano de 2010, ano em que tive o primeiro contato com a educação profissional, vários
desafios foram sendo apresentados, me deparei com uma nova estrutura educacional,
como também com novas propostas e organizações curriculares, sendo uma delas, o
Currículo Integrado. Essas vivências me inquietavam a cada dia, era um campo de
atuação ainda não explorado por mim. A nova experiência me desafiava a buscar
alternativas e uma maior fundamentação para dar suporte à prática enquanto
pedagoga, de modo a contribuir com o espaço educativo no qual estava inserida,
desenvolvendo ações que envolviam estudantes, docentes e uma estrutura
administrativa ampla.
Com esse desafio posto, senti a necessidade de aprofundar os conhecimentos
diante da temática currículo integrado, pois era uma proposta que estava sendo
discutida institucionalmente, por todos as unidades do IF Farroupilha, ainda em âmbito
teórico, e que necessitava ser implantada nos cursos técnicos na forma integrada da
instituição. Com o desejo de uma efetivação e de uma maior compreensão sobre o
tema, a equipe do ensino do Campus Santa Rosa, no qual eu fazia parte, decidiu

instituir, em nossa unidade de atuação, um grupo de pesquisa e começar a estudar
uma proposta de implementação do currículo integrado, colocar a teoria em ação.
Neste sentido, motivamo-nos a iniciar um projeto piloto, com o objetivo de fazer
acontecer de forma efetiva em um dos dois cursos integrados do campus, o Curso
Técnico em Edificações Integrado que ocorreu durante o ano de 2011 e início de 2012.
Passados alguns anos do início desse trabalho, somado a caminhada de pesquisa
iniciada no segundo semestre de 2014 no programa de Mestrado em Educação, na
Linha de Políticas Públicas e Práticas Escolares da Universidade Federal de Santa
Maria- UFSM, sinto a necessidade de investigar como esta sendo efetivado o currículo
integrado, como também, quais as concepções dos professores e estudantes sobre a
proposta,

buscando

identificar

as

potencialidades,

fragilidades,

limites

e

possibilidades da proposta.
Assim, no desejo de compreender a problemática que cercam essa pesquisa,
bem como os objetivos dela decorrentes, será adotado metodologicamente a
abordagem qualitativa, constituindo-se a partir de um estudo de caso, por centrar a
pesquisa em um único curso, tendo por premissa a investigação de questões
objetivas, mas em especial, as questões subjetivas que envolvem os atores sociais
nas práticas pedagógicas envoltas em um currículo integrado na educação
profissional técnica de nível médio do Curso Técnico em Edificações Integrado do IF
Farroupilha, campus Santa Rosa.
ENCAMINHAMENTOSA METODOLÓGICOS
A investigação, tendo por premissa as questões subjetivas que envolvem os
atores sociais nas práticas pedagógicas envoltas em um currículo integrado na
educação profissional técnica de nível médio do IF Farroupilha, balizar-se-á na
abordagem qualitativa. A análise qualitativa deve ser entendida como uma descrição
analítica de dados provenientes de uma investigação social, que pretende encontrar
eixos de sentido não na análise de dados objetivos, mas na subjetividade e nos
múltiplos fenômenos sociais que produzem significado nas redes sociais.
A pesquisa pretende sustentar-se nos fundamentos epistemológicos do método
Etnográfico que “visa compreender, na sua totalidade, os processos do dia-a-dia em
suas diversas modalidades. Trata-se de um mergulho no microssocial, olhando com

uma lente de aumento” (SEVERINO, 2007; p. 119), justifica-se a pretensão de utilizar
tal metodologia, por esta prevê a aplicação de uma variedade de instrumentos de
produção de dados de forma a construir o objeto de forma processual, na medida que
aproxima-se mais com a realidade estudada.
A partir desta perspectiva de abordagem investigativa pela Pesquisa Etnográfica,
pretende-se, inicialmente, fazer uso de: a) análise das Diretrizes Institucionais para os
Cursos Técnico do IF Farroupilha e instrumentos que levaram a sua elaboração; b)
análise dos documentos e bases teóricas do Currículo Integrado; c) entrevistas com
respostas fechadas com professores que atuam no terceiro ano do curso Técnico em
Edificações do Campus Santa Rosa do IF Farroupilha; d) portfólio que permita a
construção de uma trajetória investigativa, descrevendo os passos da pesquisa. e)
revisão da literatura especializada sobre a temática do Currículo Integrado, Ensino
Médio Técnico e Políticas Públicas. F) realização de grupo focal, em dois momentos,
com professores e estudantes, Bauer e Gaskell (2005, p.79) definem esta técnica
dizendo que o “Em uma sessão grupal, as pessoas podem ser criativas, o
pesquisador/moderador pode explorar metáforas e imagens, e empregar estímulos de
tipo projetivo”. Também serão usados outros instrumentos que venham a se somar
para qualificar a pesquisa.
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RESUMO
O objetivo do presente artigo é investigar e refletir sobre a contribuição das disciplinas de Educação e
Ciências na constituição de futuros professores de Pedagogia, responsáveis por inserir os primeiros
conceitos envolvendo as Ciências na Educação Básica. Através das experiências enquanto docentes
na referida área, as autoras com formação em Ciências Biológicas e Química, buscam discorrer seus
pontos de vista como possibilidade de inserção e significação do conhecimento científico de forma
significativa para os futuros docentes em Pedagogia.
Palavras-chave: Educação. Ciências. Ensino Superior. Pedagogia.

INTRODUÇÃO
O contexto em que as instituições de Educação Básica estão inseridas vem
buscando e exigindo com maior frequência, uma relação de ensino-aprendizagem que
possibilite ao professor e ao aluno muito além que uma mera transmissão-recepção
de conteúdos, memorizados e desvinculados do contexto. Essa preocupação é
visualizada principalmente na abordagem das Ciências Naturais, as quais englobam
Química, Física e Biologia e, que são encarregadas de serem desenvolvidas pelos
Pedagogos nos anos iniciais da escolarização.
Por isso, é imprescindível pensar em uma Formação Inicial de professores
direcionados para a Educação Infantil e os Anos Iniciais, os pedagogos, para que
tenham uma maior relação de familiaridade e proximidade com as Ciências Naturais,
suas teorias, conceitos e seus fundamentos. Por sua vez, o que se tem vivenciado
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são formações iniciais que dispensam o saber em torno das ciências, utilizando-se
apenas de releituras e revisões bibliográficas em torno das metodologias e didáticas
de ensino, deixando de lado os conceitos vitais e imprescindíveis para o
desenvolvimento e, entendimento das inter-relações pertinentes a essa grande área,
que é o Ensino de Ciências Naturais.
Essa desconexão entre os conceitos pertinentes ao Ensino de Ciências Naturais
e a formação de professores para os Anos Iniciais, tem refletido em um grande número
de profissionais formados que, não sabem como utilizar as Ciências e seus conceitos
na constituição primeira da formação escolar das crianças, deste modo, como
consequência acabam desmotivando aqueles educandos que deverão conviver por
muitos anos com as inter-relações mútuas dessas disciplinas. Tamanha frustração
ocasionada pelo não saber, é motivo crucial para um bloqueio na relação de
ensino/aprendizagem nos bancos escolares.
Faz-se pertinente analisar os processos de instauração do Ensino de Ciências
no cenário nacional, efetivado por meio das Leis de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), de modo a aproximar essa preocupação do contexto nacional.
A disciplina de Ciências no nosso currículo escolar é relativamente recente,
tendo um maior reconhecimento a partir do século XX. Com a promulgação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, Lei n. 4061/61, em 1961, o Ensino de Ciências
passou a ser disciplina obrigatória apenas para os anos finais do Ensino Fundamental.
A partir da década de 70, a preocupação com o ensino desta disciplina, estava
baseada, na busca por inovações. De acordo com Krasilchik (1987),
[...] o regime militar teve forte influência neste processo: O regime militar
tencionava modernizar e desenvolver o país e, nesse contexto, o ensino de
Ciências passou a ser valorizado como contribuinte à formação de mão de
obra qualificada, intenção que acabou se cristalizando na Lei n° 5.692, de
Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 1971 (p.28).

Apenas em 1971, a nova edição da LDB normatiza a disciplina de Ciências
Naturais como obrigatória também para os Anos Iniciais do então primeiro grau e, a
formação dos professores é transformada, do Curso Normal para uma versão
profissionalizante em nível médio denominado Curso de Magistério (KRASILCHIK,
1987). Porém, é somente com a LDB de 1996, Lei n. 9394, que para os docentes da
Educação Infantil e dos Anos Iniciais passou-se a exigir formação superior.

Diante desse processo histórico de implementação e aceitação da disciplina de
Ciências no currículo escolarizado, surgem algumas inquietações pertinentes: com as
exigências colocadas pela legislação, os professores da Educação Infantil e dos Anos
Iniciais estão sendo mais bem preparados? O ensino de Ciências nos Anos Iniciais
tem sido trabalhado de forma qualificada1? O que seria um Ensino de Ciências de
qualidade?
O ENSINO DE CIÊNCIAS: DA EDUCAÇÃO INFANTIL AOS ANOS INICIAIS
“A importância do ensino de ciências é reconhecida por pesquisadores da área
em todo o mundo, havendo uma concordância relativa à inclusão de temas
relacionados à Ciência e à Tecnologia nas séries iniciais” (Lorenzetti, 2005, p. 1).
Percebemos constantemente certo distanciamento entre a fala de muitos
pesquisadores e a prática efetuada nas salas de aulas, tanto da Educação Infantil
quanto dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Elencaremos alguns fatores que
acreditamos serem fundamentais para que a prática do ensino de Ciências nessa
etapa da escolaridade infantil esteja sendo relegada.
 Quanto à formação inicial de um professor polivalente e o Ensino de Ciências:
O ensino de Ciências nas séries iniciais possui algumas especificidades quando
comparada àquela praticada em outras etapas da Educação Básica. Uma delas é o
fato de contar com um professor polivalente, em geral graduado em Pedagogia e
também responsável pelo ensino de outras áreas do conhecimento.
Bonando (1994) diz que o ensino de Ciências da Natureza tem sido muito
superficial e o professor, muitas vezes transcreve na lousa listas de exercícios para
as crianças estudarem para as provas escritas, cabendo a elas decorar conceitos.
Porém, acreditamos que o Ensino de Ciências da Natureza tanto da Educação Infantil
quanto dos anos iniciais encontre-se caracterizado como ‘superficial’ também aos
discentes, uma vez que, a formação inicial desse professor polivalente também venha
sendo ‘rasa’ e ‘superficial’, ao passo que este profissional necessita dar conta de uma
variedade de disciplinas sozinho. Acreditamos que enquanto as Ciências da Natureza

1

Os termos - qualificada e qualidade - se referem a uma construção de saberes para o movimento do
pensar e, não da mera efetivação de protocolos e, tarefas no ensino.

não forem entendidas como um elemento da cultura e também como uma construção
humana, a prática pedagógica pouco mudará.
 Quanto à pressão das avaliações externas:
Destacaremos aqui algumas das principais avaliações para diagnóstico, em
larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) para serem aplicadas a alunos do Ensino
Fundamental I: A ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização) e a Prova Brasil e o
SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica).
A ANA é uma avaliação externa que está direcionada para as unidades escolares
e estudantes na fase final do Ciclo de Alfabetização, e insere-se no contexto de
atenção voltada à alfabetização. Esta tem como objetivos aferir o nível de
alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e alfabetização em Matemática das
crianças regularmente matriculadas no 3º ano do Ensino Fundamental, além de
produzir indicadores que contribuam para o processo de alfabetização nas escolas
públicas brasileiras.
Ao passo que a Prova Brasil e o SAEB têm como objetivos avaliar a qualidade
do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes
padronizados, os quais são aplicados na quarta e oitava séries (quinto e nono anos)
do Ensino Fundamental, e neles os estudantes respondem a questões de Língua
Portuguesa, com foco em leitura, e Matemática, com foco na resolução de problemas.
Fica claro que diante das disciplinas foco dessas avaliações (Português e
Matemática) o professor dos Anos Iniciais acaba por vezes dedicando maior parte do
seu tempo em sala de aula com o ensino de leitura e interpretação de textos e
resolução de problemas matemáticos, o que respinga diretamente nas aulas de
Ciências Naturais que uma vez não refletidas e convertidas como prioridade nessas
avaliações, o professor sente-se pressionado a dar uma maior atenção a essas
disciplinas, deixando de explorar a boniteza e amplitude complexa por trás das interrelações existentes no Ensino de Ciências. Tendo consequência direta na tênue
dificuldade que os alunos têm na compreensão de seus fundamentos e conceitos
durante o Ensino Médio.
O Jardim de Infância: Um novo panorama

O jardim de infância mudou radicalmente nos últimos anos. Com esse propósito,
elencamos abaixo alguns dos motivos que impulsionaram essa mudança:
 As crianças já passam muito mais tempo sendo ensinadas e testadas em
alfabetização e Matemática, do que construindo a aprendizagem por meio da
brincadeira e da exploração crítica do mundo, exercitando seus corpos e utilizando da
sua imaginação e criatividade.
 Muitos jardins de infância usam currículos altamente prescritivos, normatizados
e, verticais, os quais são orientados aos padrões institucionalizados do Estado,
ligados a testes padronizados de aptidão e rendimento.
 Além disso, em um número crescente de creches, os professores devem seguir
scripts e normativas do qual não podem se afastar, tendo em vista o engessamento
da profissionalização da docência, carga horária excessiva, número exorbitante de
alunos por sala de aula e, avaliações de rendimento constantes.
Estas práticas, que não estão bem fundamentadas em pesquisas, violam os
princípios de longa data estabelecidos sobre o desenvolvimento da criança e a
construção

significativa

de

conhecimentos

por

meio

da

relação

de

ensino/aprendizagem. É cada vez mais claro que eles estão tanto comprometendo a
saúde das crianças, como suas perspectivas de longo prazo de sucesso na escola.
Ensino de ciências para crianças - finalidades
Segundo Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986, p. 26 - 27):
“O ensino de ciências, entre outros aspectos, deve contribuir para o domínio
das técnicas de leitura e escrita; permitir o aprendizado dos conceitos básicos
das ciências naturais e da aplicação dos princípios aprendidos a situações
práticas; possibilitar a compreensão das relações entre a ciência e a
sociedade e dos mecanismos de produção e apropriação dos conhecimentos
científicos e tecnológicos; garantir a transmissão e a sistematização dos
saberes e da cultura regional e local”.

O ensino de Ciências Naturais na escola primária pode adquirir um aspecto
lúdico, envolvendo as crianças no estudo de fenômenos que as rodeiam em seu
cotidiano. Isso porque, segundo Lorenzetti é “no âmbito das séries iniciais que a
criança constrói seus conceitos e apreende de modo mais significativo o ambiente que
a rodeia, através da apropriação e compreensão dos significados apresentados
mediante o ensino das Ciências Naturais” (Lorenzetti, 2005, p. 2).

Para Fumagalli (1998), o ensino de Ciências ainda vive um paradoxo: enquanto
o discurso pedagógico é enfático na defesa do ensino de Ciências para a Educação
Básica como um todo, no cotidiano escolar “[...] o conhecimento científico e
tecnológico é subestimado [...], seu ensino ocupa um lugar residual, principalmente
nas primeiras e segundas séries nas quais chega a ser incidental” (FUMAGALLI,
1998, p. 15).
Diante disso, fica claro que a formação do professor para os anos iniciais do
Ensino Fundamental deve possibilitar aos futuros docentes reconhecer que o ensino
de Ciências deixou de ser um ensino para poucos e deve ser mais democrático,
atingindo a todos os alunos sem discriminação social ou cognitiva (DELIZOICOV;
ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009).
Nessa direção, Praia, Gil-Pérez e Vilches (2007) argumentam que o
envolvimento do aluno e sua participação cidadã em processos decisórios requerem
mais do que o domínio de um conjunto de conhecimentos específicos, altamente
especializados, requer um ensino com
[...] enfoques que contemplem os problemas numa perspectiva mais ampla,
analisando as possíveis repercussões a médio e longo prazo, tanto no campo
considerado como em outros campos. E isso é algo que os não especialistas
podem contribuir, com perspectivas e interesses mais amplos, sempre que
possuam um mínimo de conhecimentos científicos específicos sobre a
problemática estudada, sem os quais é impossível compreender as opções
em jogo e participar na tomada de decisões fundamentadas. (PRAIA; GILPÉREZ; VILCHES, 2007, p. 143).

Vale lembrar que o ensino de Ciências Naturais para alunos de pouca idade tem
uma dimensão lúdica, a qual deve ser preservada sem que haja prejuízo em termos
de conteúdo, o objetivo é que o conhecimento científico não seja imposto e sim,
desejado. Trata-se do querer com vontade, que é indispensável para adquirir saberes
com significado.
DOCÊNCIA ORIENTADA NOS CURSOS DE PEDAGOGIA: A VIVÊNCIA DO
DOCENTE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E QUÍMICA NO ENSINO SUPERIOR
No transcorrer da experiência na Docência Orientada no componente curricular
“Educação e Ciências II” em um curso de Pedagogia 1, vivenciamos, percebemos e

1Optamos

por não apresentar a instituição de origem, apenas a área de concentração.

refletimos sobre momentos de aprendizagens e trocas de saberes oriundos de
diferentes áreas formativas – Ciências Biológicas e Química. Nesse contexto, mas em
turmas diferentes, elaboramos estratégias de forma conjunta para inserir as temáticas
do Ensino de Ciências Naturais na Formação Inicial de professores para a Educação
Infantil e os Anos Iniciais – os Pedagogos.
As atividades primeiras com os graduandos em Pedagogia demonstraram que
os mesmos só haviam tido alguma forma de comunicação com as Ciências Naturais
de forma intensa durante a Educação Básica, sendo precária a relação com o
componente curricular de “Educação e Ciências I”, no semestre anterior. Segundo os
graduandos, durante essa disciplina houveram apenas espaços destinados para a
leitura e discussão de textos científicos de Ciências Naturais e, não, de construção e
familiaridade com a ciência por meio da aquisição de saberes e, conceitos inerentes
às áreas do conhecimento.
As ações que desenvolvemos durante a docência orientada, foram baseadas em
estratégias e metodologias envolvendo diálogo e situações problemas, as quais
inseriram as bibliografias básicas e complementares exigidas na ementa do
componente curricular de Educação e Ciências II. Com anseio de aproximar os
conhecimentos científicos que serão abordados na futura ação deste profissional
polivalente utilizou-se da leitura e análise dos Planos Curriculares Nacionais da
Educação (PCN) do primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclo.
No transcorrer dos encontros em sala de aula refletimos e debatemos juntamente
com os licenciandos em Pedagogia sobre a amplitude e complexidade existente por
trás de um Ensino de Ciências Naturais significativo na contemporaneidade. Os
estudantes da Educação Básica não estão mais satisfeitos com a mera transmissãorecepção de conhecimentos, assim como se fosse um “caixote receptor” de objetos
sem significado. Hoje, reivindicam por um ensino relacionado com o contexto, com
suas vivências, anseios e necessidades diárias.
O Ensino de Ciências Naturais por muitas vezes é abordado desconexo do
contexto e baseado apenas na memorização de conceitos e fórmulas, devido na
maioria das vezes, ao fato do professor não possuir conhecimento e entendimento
dos fundamentos e teorias das Ciências Naturais, não sendo possível buscar
alternativas e, métodos distintos para inseri-los na sala de aula. Por isso, utilizar-se

da Formação Inicial de futuros professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais
para pensar, refletir e entender os conceitos científicos das Ciências Naturais é
indispensável para a construção de uma base sólida dessa área, que pode ser um
impulso consistente para a alfabetização científica dos estudantes.
A atividade de ensinar é complexa e por se tratar de uma atividade social única,
fundada nas relações entre os sujeitos – aluno e professor – se modifica ao mesmo
tempo em que modifica também aqueles que nela estão envolvidos. Por isso, as
atividades e estratégias propostas durante a Docência Orientada impulsionaram a
realização de pesquisas individuais e coletivas com direcionamentos variados, com
intuito de que o licenciando em Pedagogia se apoderasse do conhecimento científico
e, tivesse autonomia para tal. Essa ação muitas vezes fez com que os licenciandos
encontrassem-se perdidos com tamanha ‘liberdade’ para pesquisar sobre o tema e, a
partir disso pensar sobre ele. A nosso ver isso se deve ao fato da escolarização
institucionalizada limitar os modos de pesquisa e construção de conhecimentos, que
quando os acadêmicos tem a possibilidade disso, não a entendem e, nem ao menos
põe em prática.
Segundo Werthein (2000, p. 23-24),
Todo ser humano deve ser preparado para a autonomia intelectual e para
uma visão crítica da vida, de modo a poder formular seus próprios juízos de
valor, desenvolver a capacidade de discernimento e como agir em diferentes
circunstâncias da vida. A educação precisa fornecer a todos, forças e
referências intelectuais que lhes permitam conhecer o mundo que os rodeia
e agirem como atores responsáveis e justos.

Essa percepção de educação crítica vem ao encontro do que se propôs durante
a experiência na Docência Orientada. Buscar formas de polir e refinar os saberes dos
futuros professores de Pedagogia para com os conhecimentos científicos das
Ciências Naturais e das demandas atuais é uma atividade indispensável para se
pensar em novos caminhos e horizontes para a educação que temos na atualidade.
Esse movimento “provoca uma abertura em relação à construção de suas próprias
aprendizagens, de suas próprias experiências [...]” (TARDIF, 2002, p.88).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação inicial do professor, independente da área do conhecimento, embora
tenha preocupação com a formação pedagógica, ainda tem dado mais ênfase num

ensino técnico-instrumental. O Curso de Pedagogia, em especial, prepara os futuros
professores para atuarem na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, desenvolvendo temáticas amplas e contextuais que envolvem todas as
Ciências Naturais – Química, Física e Ciências Biológicas.
Essa complexidade que está associada à formação do pedagogo, exige um
entendimento e conhecimento também complexo dessas áreas distintas que formam
as Ciências Naturais. Somente através desses saberes fundamentais científicos
(característicos de cada área) atrelados aos saberes pedagógicos de forma
equiparadas, faz-se possível estabelecer uma relação de ensino/aprendizagem com
os alunos em sala de aula. Porém, o que se percebe é que nos cursos de formação
de pedagogos pouco se tem enfatizado a relevância da abordagem do Ensino de
Ciências Naturais, direcionando nesse caso apenas duas disciplinas durante toda
caminhada acadêmica para desenvolver tais conhecimentos.
Por esse motivo, o planejamento de estratégias que utilizamos para as aulas de
Docência Orientada do componente curricular de Educação e Ciências II foram
desafiadores, de modo que desacomodaram ambas as partes constituintes desse
processo, visto que não é um hábito na escolarização atual refletir sobre o que se tem
feito, sendo possível apenas direcionar as forças para repetir protocolos e normativas
que institucionalizam a ação do professor. Nesse sentido, quem é formado em áreas
específicas do Ensino de Ciências, se dispõe a pensar tamanha relevância de
desenvolver com significado essa área nos anos iniciais.
A noção de qualidade questionada e problematizada nesse artigo demonstra que
a formação por si só, não é crucial para atender a essa amplitude dos saberes
oriundos das Ciências, mas também, faz-se indispensável enquanto docente moverse em meio a essas culturas institucionalizadas que imperam na academia, buscando
construir novas possibilidades.
Nesse sentido,
Quanto mais refletir sobre a realidade, sobre sua situação concreta, mais
emerge, plenamente consciente, comprometido, pronto a intervir na realidade
para muda-la. [...] na medida em que o homem, integrado em seu contexto,
reflete sobre este contexto e se compromete, constrói a si mesmo e chega a
ser sujeito. (FREIRE, 2008, p. 39 - 41).

É com esse intuito que a Docência Orientada moveu esforços para mudar os
horizontes restritos que vem constituindo o ensino de Ciências Naturais na Formação
de Pedagogos, sem um cuidado com o aprender pautado no entendimento. O “pensar
sobre” nas Ciências Naturais, para além de memorizações cartesianas do
conhecimento. Desmistificando o que tem sido feito atualmente, os licenciandos em
Pedagogia puderam pesquisar os conceitos e fundamentos das Ciências Naturais,
buscando estratégias e metodologias diferenciadas para ensiná-las quando for
preciso nas suas futuras ações enquanto professores na escola.
Para além da relação de ensino/aprendizagem leva-se em consideração não só
a visão simplista da escola enquanto troca de produto/mercadoria que o capitalismo
nos impõe, mas sim de movimentos do pensar sem propósitos pré-estabelecidos. A
importância dessa experiência na Docência Orientada se deu na potência em poder
pensar a construção do conhecimento para além de protocolos e tendências.
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RESUMO
O presente artigo trata de temática da complementariedade entre a Educação Infantil e os Anos Iniciais.
Vivências nessas etapas da Educação Básicas, bem como inquietações e discussões realizadas no
Grupo de Estudos da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo, a partir de pesquisa documental,
incorporam as reflexões desse artigo. Os documentos mobilizadores de reflexão e analise sobre essa
temática foram as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (2009), Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/96-, Base Nacional Comum Curricular (2015) e Plano
Nacional de Educação (PNE 2014 - 2024). Entendemos que a complementariedade entre as etapas da
Educação infantil e dos Anos iniciais precisa ser problematizada para que se possam voltar olhos,
ouvidos e mentes às compreensões e ações que envolvem o currículo, a criança, a infância, o brincar,
os quais são elementos que necessitam maior atenção e discussão quando se pensa
complementariedade dessas etapas na Educação Básica. Este trabalho objetiva analisar as diferentes
compreensões sobre esses elementos na Educação Infantil e Anos Iniciais, considerando estas etapas
como complementares e, ainda, considerando o atual momento de diálogo sobre a Base Nacional
Comum Curricular. Tendo como base os documentos citados, as analises apontam para o fato de que
as diferentes compreensões sobre currículo, criança, infância e brincar na educação Infantil e nos anos
Iniciais imprimem conotações diferentes conforme o contexto em que estão inseridas, principalmente
em função do dualismo histórico entre corpo e mente, separando a criança que na Educação Infantil
aprende através das vivências corporais; do aluno que no Ensino Fundamental tem enfocada na mente,
na razão a sua promoção de aprendizagem. Entendemos que para se ter a criança e suas culturas
infantis como foco da ação pedagógica nas instituições de ensino, é preciso um processo de reflexão
e discussão que abranja concepções e ações tanto de professores quanto de equipes de gestão escolar
e equipes de gestão educacional. Por fim, defendemos que, independente da etapa de escolarização,
a criança precisa ser reconhecida nas suas diferentes formas de aprender, garantindo o caráter de
complementariedade entre Educação Infantil e Anos Iniciais.
Palavras-chave: Currículo. Infância. Criança. Brincar. Base Nacional Comum Curricular.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho parte de algumas reflexões realizadas no grupo de estudos
da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo, a partir de vivências das docentes que
atuam nesta instituição, que já tiveram também experiências profissionais nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental e estudos de documentos orientadores das práticas
educacionais nessas etapas da Educação Básica. Estas reflexões se materializam
neste artigo, que objetiva analisar as diferentes compreensões sobre currículo,
criança, infância e o brincar na Educação Infantil e Anos Iniciais, considerando o atual
momento de diálogo sobre a Base Nacional Comum Curricular para todas as etapas
da Educação Básica.
Vivências adquiridas na Educação Infantil e nos Anos Iniciais mobilizaram
algumas inquietações referentes a estas etapas como efetivamente complementares.
Esse tema entendemos que precisa de reflexões, precisa ser problematizado para que
se possa voltar o olhar a alguns elementos, como os acima mencionados, que
necessitam maior atenção e discussão

quando se pensa essas

etapas

complementares na Educação Básica.
Entendemos o currículo como o resultado de uma construção social que produz
identidades e subjetividades e é fruto de conflitos entre diferentes tradições e
concepções sociais (Goodson, 2010). O currículo, segundo o autor, “[...] não é
constituído de conhecimentos válidos, mas de conhecimentos considerados
socialmente válidos” (2010, p.8). Isso se percebe, por exemplo, em propostas
pedagógicas descontextualizadas das realidades das crianças e seus familiares,
construídas a partir de orientações legais que desconsideram as diferenças culturais
de cada estado ou município na organização do trabalho com as crianças.
Além de uma falta de articulação entre o currículo prescritivo e o currículo real
(GOODSON, 2010), ou seja, entre o ideal descrito nos currículos e o real das
instituições de ensino, muitas vezes não há uma reflexão acerca da funcionalidade do
que a escola está propondo, isto é, do papel que os conhecimentos considerados
válidos exercem ou exercerão na vida da criança. Não há um pensar sobre o porquê
e para que é importante que a criança saiba ou vivencie isso ou aquilo, embora ao
elaborar propostas curriculares, entendemos como essencial buscar atender a essas

demandas, pois elas darão base à ação pedagógica, possibilitando maiores chances
de conseguir oferecer situações que os motivem as crianças a aprender.
No que tange ao currículo para a Educação Infantil e os Anos Iniciais,
compreendemos que é preciso considerar o grupo de crianças como um todo,
observando a fase da vida que elas vivem, a realidade de suas famílias, as interações
que estabelecem com seus grupos e, a partir disso, estabelecer uma intencionalidade
curricular e institucional, que deve estar expressa no documento orientador da escola,
o Projeto Político Pedagógico, para que os professores possam se apropriar dele e o
legitimarem em sua ação.
Embora essas duas etapas da Educação Básica sejam complementares para as
crianças, verificamos um distanciamento entre os currículos reais e as práticas
pedagógicas entre a Educação Infantil e os Anos Iniciais. Enquanto a Educação
Infantil valoriza experiências de aprendizagem a partir das brincadeiras, interações e
explorações, os Anos Iniciais orientam suas práticas a partir de listas de conteúdos
curriculares, geralmente expostos de forma desconexa, mobilizando nas crianças
mais a execução do que a reflexão, discussão, pesquisa, descoberta dos saberes.
METODOLOGIA
A materialização do artigo aqui apresentado se utiliza da pesquisa documental,
uma metodologia consideravelmente utilizada na área da educação e em outros
campos das ciências sociais e humanas (LÜDKE & ANDRÉ, 1986). Conforme Cellard
(2008), documentos escritos são fundamentais para quem pesquisa nas Ciências
Sociais e Humanas, pois permitem uma análise do desenvolvimento, do
amadurecimento ou do progresso de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos,
comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros elementos, que podem ser
importantes dados de pesquisas.
Para pensar a complementariedade entre Educação Infantil e Anos Iniciais,
tivemos como documentos mobilizadores de reflexão e analise as Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Infantil (2009), Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – Lei 9.394/96-, Base Nacional Comum Curricular (2015) e Plano
Nacional de Educação (PNE 2014 - 2024).

Sendo assim, a seguir apresentamos nossas analises interligadas ao referencial
teórico estudado, que também embasou as problematizações, impressões e
considerações que compartilhamos por meio deste artigo.
EDUCAÇÃO

INFANTIL

E

ENSINO

FUNDAMENTAL:

ETAPAS

[IN]

COMPLEMENTARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
A partir dos estudos no grupo e também das nossas experiências pedagógicas,
observamos que a prática docente é permeada por uma compreensão de criança, de
infância (OSTETTO, 2000). Todas as propostas organizadas pelos professores
partem dessa ideia de criança e infância e, por isso, existem diversas práticas
pedagógicas na Educação Infantil, as quais podem ser identificadas a partir do que é
proposto nos planejamentos pedagógicos, nos quais é possível perceber diferentes
concepções sobre os aspectos acima mencionados1.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (2009), documento de
caráter mandatário que orienta as práticas pedagógicas nesta etapa da Educação
Básica, referem-se ao currículo como um conjunto de práticas que devem articular os
saberes e experiências das crianças com os conhecimentos, para promover o
desenvolvimento integral destas. As propostas pedagógicas - segundo o documento
acima mencionado, referência na Educação Infantil - devem respeitar os princípios
éticos, políticos e estéticos, garantindo, à criança, acesso a processos de apropriação,
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens,
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à
dignidade, à convivência e à interação com outras crianças, tendo como eixos
norteadores as interações e brincadeiras.
A Lei 9.394/96 (LDB), que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, assegura a todas as crianças o direito a Educação Infantil, reiterando o fato
de que a criança é um sujeito social e de direitos. Condição esta legitimada pelas
DCNEIs em seu Art. 4º:

1

Ver em OSTETTO, Luciana Esmeralda. Planejamentos na Educação Infantil: mais que a atividade, a
criança em foco. In. OSTETTO, Luciana Esmeralda (Org). Encontros e encantamentos na Educação
Infantil: partilhando experiências de estágios. Campinas/SP: Papirus, 2000. Disponível em:
http://www.drb-assessoria.com.br/29PLANEJAMENTONAEDUCACAOINFANTIL.pdf.

As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a
criança, centro do planejamento curricular, é 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, p.1)

A Educação Infantil, que tem em seu histórico um cunho bastante
assistencialista, com as DCNEI’s e a LDB, passa a ser a primeira etapa da Educação
Básica e um direito da criança. Ela de tábula rasa1, mera receptora de conhecimentos,
passa a ser produtora do que Barbosa (2009) traz como culturas infantis - aquelas
originadas das ações e interações das crianças - e ainda constrói-se o conceito de
infância como categoria geracional.
Crescem também os estudos voltados à educação das crianças, bem como as
orientações voltadas a educação do público infantil. Dentre essas, se abordará aqui
algumas que, pensa-se, também são importantes para os Anos Iniciais, mas estão um
pouco “apagadas” ou encobertas nessa etapa da Educação Básica.
Ter a criança como foco ao pensar o trabalho pedagógico na Educação Infantil
é essencial. Essa orientação consta nas DCNEIs, entretanto, nessa etapa da
Educação Básica, como não há uma exigência de domínio de conteúdos escolares
socialmente estabelecidos - mas há construção de conhecimentos, científicos ou não,
a partir do que as crianças sabem, do que as professoras lhe proporcionam e, a partir
disso, da compreensão que as crianças constroem- parece que há maior liberdade do
que nos Anos Iniciais em olhar, ouvir, considerar a criança ao pensar o trabalho
pedagógico.
Nos Anos Iniciais, muitas vezes, a preocupação com os conteúdos escolares
"atropela", encobre o olhar do professor sobre a criança. Entende-se que isso
acontece devido ao enraizamento muito forte das práticas tradicionais na educação.
Práticas baseadas em uma filosofia dualista, que concebe o mundo da emoção e da
razão e, segundo Cunha (2012) citando Platão, a educação das escolas deveriam
primar pela segunda deixando de lado a primeira.

1

Concepção baseada nas ideais de John Locke, que regeu por um período de tempo considerável as
ações nas instituições destinadas a educação das crianças pequenas, conforme se pode verificar em
MERISSE, Antônio. Origens das instituições de atendimento à criança pequena: o caso das creches.
In: MERISSE, Antônio et al. Lugares da infância: reflexões sobre a história da criança na fábrica,
creche e orfanato. São Paulo: Arte & Ciência, 1997.

Nesse sentido, ressaltamos que, tanto na Educação Infantil quanto nos Anos
Iniciais, a criança precisa ser considerada e valorizada como ser histórico, pois, se
sua prática supõe um saber, um conhecer e, conhecer é interferir na realidade, a
criança é um sujeito da história, um sujeito capaz de transformar-se e transformar.
Conforme Kramer (2006, p. 810)
Embora Educação Infantil e Ensino Fundamental sejam frequentemente
separados, do ponto de vista da criança não há fragmentação. Os adultos e
as instituições é que muitas vezes opõem educação infantil e ensino
fundamental, deixando de fora o que seria capaz de articulá-los: a experiência
com a cultura. [...] Além disso, temos crianças, sempre, na educação infantil
e no ensino fundamental. (grifo da autora)

A cultura é um processo de relações, interações, transformações que cada
criança vivencia e produz, principalmente pela brincadeira, em todo espaço que
ocupa.
Na Educação Infantil, a organização do tempo e do espaço é concebida como
um elemento importante do cotidiano infantil, pois pode oportunizar as crianças
diferentes momentos e formas de interação com outras crianças, com adultos, com o
espaço, os objetos, etc. O trabalho pedagógico, segundo Barbosa e Horn (2008),
precisa se ocupar do tempo e do espaço como colaboradores para mobilizar a
descoberta, a exploração das linguagens produzidas pela sociedade, proporcionando
à criança a produção de suas culturas infantis a partir de interpretações, recriações
que fazem parte das práticas culturalmente instituídas na sociedade.
Pelo apontado acima, na Educação Infantil o acolhimento, a preparação do
espaço e percepção do tempo para tal é essencial. A forma como o espaço está posto
pode motivar a criança a permanecer ali, instigá-la a descobrir a partir daquela
disposição de mobiliários, de brinquedos e de materiais oferecidos.
Essa preocupação com os tempos e espaços existente na Educação Infantil,
parece que se perde nos Anos Iniciais. Acreditamos que a preocupação com o tempo
e o espaço nessa etapa da Educação Básica por vezes exista, mas dificilmente esses
elementos são discutidos ou considerados quando se pensa o desenvolvimento e
aprendizagem das crianças nos Anos Iniciais, pois nessa etapa as crianças
[...] tornam-se alunos e, dependendo da proposta educacional que vivenciam,
são reduzidas ‘as suas cabeças’, isto é, às possibilidades de seu
desempenho cognitivo, como se a mente e as emoções fossem algo etéreo,
separado do corpo. (BARBOSA, 2009, p. 26).

As palavras da autora reiteram a reflexão deste trabalho sobre o forte
enraizamento do pensamento tradicional ainda hoje na educação, uma vez que a
organização de tempo e do espaço nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental é um
aspecto não percebido como prioridade, perpetuando, por exemplo, a organização
das carteiras enfileiradas, as quais mais minimizam do que as propiciam as
oportunidades de interação.
No que tange ao tempo, delimitaremos a discussão neste momento apenas ao
tempo do brincar nos dois níveis de ensino aqui discutidos. Na Educação Infantil, a
brincadeira é eixo norteador das práticas pedagógicas, justamente porque ela é
entendida como a cultura da infância, é “[...] uma ação livre, iniciada e conduzida pela
criança com a finalidade de tomar decisões, expressar sentimentos e valores,
conhecer a si mesma, os outros e o mundo em que vive.” (BRASIL, 2012, p. 11).
Nos Anos Iniciais entendemos que o brincar, a brincadeira não é menos
importante. A partir dela, de uma orientação definida de seu objetivo e exposição
dessa finalidade às crianças, a brincadeira se torna uma das formas possíveis de
promover o desenvolvimento e a aprendizagem. Entretanto, geralmente nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental percebemos que o tempo, bem como o lugar do
brincar, é bastante restrito as aulas de Educação Física, ao recreio e ao momento da
Informática, quando ele é proporcionado nas escolas.
Conforme Barbosa (2009, p 28)
Quando se propõe que os estabelecimentos de Educação Infantil sejam
espaços para a produção de culturas infantis, de processos de construção de
conhecimentos em situações de interação e de inserção das crianças nas
práticas sociais e linguagens de sua cultura, o modelo convencional de
escola, historicamente estabelecido e vigente em grande parte das práticas
escolares, dificulta a construção de uma nova dimensão educacional.

O apontado pela autora, bem como as intervenções e observações no contexto
escolar e reflexões no grupo de estudos nos levaram ao entendimento de que o
distanciamento que se pode perceber entre as práticas valorizadas na Educação
Infantil e nos Anos Iniciais - que envolvem a organização do tempo e do espaço,
advindos de uma concepção curricular presente no Projeto Pedagógico da escola - é
reflexo do enraizamento das práticas tradicionais. Junto consigo elas trazem uma
concepção de criança como um sujeito a ser moldado e de infância como o momento
ideal para tal. Em muitas creches e pré-escolas também se percebe tal concepção,

mas parece que nessa etapa a cobrança de se alcançar a moldura perfeita é menor
do que nos Anos Iniciais, visto que na primeira se inicia o trabalho, mas na segunda é
preciso, a qualquer custo, alcançar a moldura pretendida.
Acreditamos que as possibilidades de flexibilização em uma pretensão de
“moldura” ou não de sujeito está ligada a concepção e ação curricular adotada pelo
professor, mas também as intenções e entendimentos que a gestão educacional e
escolar imprimem sobre e ao trabalho do professor. Segundo Barbosa (2009), o
currículo deve ser apenas narrado, pois ele se materializa através das ações no
cotidiano das instituições de ensino, as quais se deparam com o inesperado,
impossibilitando, assim, um currículo enfaticamente determinado. Geralmente é esta
flexibilização que permite a criança a oportunidade de ser construtora do seu processo
de desenvolvimento e aprendizagem, do seu próprio molde.
A participação, a abertura dada ao educando para expressar suas opiniões,
interpretações, colaborar no planejamento de atividades e na tomada de decisões na
sala de aula, na escola, é, para nós, a principal forma de permitir e estimular a criança
a realizar suas próprias construções.
Além disso, de acordo com Barbosa (2009, p.62)
As práticas educativas que consideram a participação – nas quais as crianças
possam ser consultadas, possam expressar suas interpretações e opiniões,
ter seus sentimentos, sensações, saberes, conhecimentos, interrogações e
dúvidas respeitados e escutados – fazem emergir outras possibilidades de
encaminhamento do processo pedagógico.

Essas outras possibilidades de encaminhamento do processo pedagógico que a
participação das crianças pode fazer emergir, podem ser potencializadas nos Anos
Iniciais da Educação Básica. O resgate do infantil, ou seja, o resgate de práticas que
se utilizem da imaginação, da brincadeira e das interações para a construção de
conhecimentos sobre os conteúdos escolares são maneiras de aproximação do que
as crianças vivenciam na Educação Infantil e podem ser um ponto de articulação entre
as duas etapas discutidas nesse texto.
Corsino (2009), citada na introdução deste trabalho, afirma que o currículo é
realizado pelo professor, transmitindo e produzindo cultura. Então, é a partir do
trabalho pedagógico do professor que o currículo irá se materializar e sendo assim,
cabe ao docente, tanto da Educação Infantil como dos Anos Iniciais, optar sobre quais

ações e concepções quer balizar e desenvolver suas práticas para alcançar o que lhe
cabe enquanto profissional, ou seja, a mobilização e mediação dos processos de
desenvolvimento e aprendizagem das crianças.
Cabe ressaltar que nos Anos Iniciais há por vezes um sentimento de
“sufocamento”

dos

professores

em

função

de

deliberações

dos

órgãos

governamentais e instituições exógenas ao contexto escolar, entre elas destaca-se o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), “[...] criado para orientar o
direcionamento de verbas da educação” (CARVALHO, 2010, p. 61), ou seja, de
acordo com a pontuação no alcance das metas pela escola, o valor das finanças para
a instituição pode mudar positiva ou negativamente.
Essas determinações que aliam avaliação de conhecimento dos educandos a
direcionamento de verbas financeiras às escolas, pelo que temos percebido,
contribuem para uma invisibilidade da criança, do brincar, das culturas infantis nos
Anos Iniciais, em detrimento dos conteúdos curriculares, do cognitivo, da razão,
assim, colabora para o distanciamento entre Educação Infantil e Anos Iniciais.
Conforme Krammer (2006, p. 811)
[...] o planejamento e o acompanhamento pelos adultos que atuam na
educação infantil e no ensino fundamental devem levar em conta a
singularidade das ações infantis e o direito à brincadeira, à produção cultural,
na educação infantil e no ensino fundamental. Isso significa que as crianças
devem ser atendidas nas suas necessidades (a de aprender e a de brincar)
e que tanto na educação Infantil quanto no ensino fundamental sejamos
capazes de ver, entender e lidar com as crianças como crianças e não só
como alunos.

Como se pode observar, são muitos os fatores que interferem no distanciamento
entre Educação Infantil e Anos Iniciais, no trabalho pedagógico desenvolvidos em
cada um desses níveis da Educação Básica, sendo as crianças os sujeitos mais
prejudicados com essa situação.
BASE
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ARTICULAR EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS?
No contexto atual, o documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), para a Educação Básica (BRASIL, 2015), está sendo amplamente discutido
e analisado. A elaboração da BNCC objetiva orientar a organização do currículo da

Educação Básica, considerando todas as etapas de ensino já sinalizadas na LDB,
deliberando que
Art. 26. Os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade,
da cultura, da economia e dos educandos. (BRASIL, 1996)

A mesma determinação é ratificada na Lei nº 13.005, de 25 junho de 2014
(BRASIL, 2014) que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE 2014 - 2024) e ao
fixar as diretrizes, entre elas, a universalização do atendimento escolar, estabelece
como meta para a Educação Infantil a universalização do atendimento na pré-escola
até 2016 para as crianças de quatro a cinco anos de idade, e ampliação da oferta de
educação infantil em creches. Traz um conjunto de estratégias, das quais destacamos
a Estratégia 1.9, que traz a pesquisa com o objetivo de:
Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos
de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a
elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os
avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às
teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco)
anos. (BRASIL, 2014, grifos nossos)

Posteriormente, a Estratégia 1.13 - Padrões nacionais de qualidade, que
tenciona:
Preservar as especificidades da Educação Infantil na organização das redes
escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 a 5 anos em
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a
articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de
6 anos de idade no Ensino Fundamental. (BRASIL, 2014, grifos nossos)

Nesse sentido, a BNCC tenciona cumprir as metas estabelecidas para a
Educação Básica no conjunto das estratégias do PNE (2014 - 2024), sinalizar os
caminhos de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças e adolescentes, no
decorrer da Educação Básica, estabelecendo um componente nacional comum dos
currículos.
As autoras Finco, Barbosa e Faria (2015) desafiam a pensar em uma BNCC que
articule todas as etapas e os níveis da Educação Básica, rompendo com a
fragmentação imposta pelos modelos tradicionais de ensino. Para elas, isso é possível
a partir de uma abordagem que considere e valorize as vozes das crianças e que traga

para o trabalho pedagógico a dimensão da imaginação, do encantamento, da surpresa
e de outras dimensões que a escola tradicional não considera importante para a
aprendizagem das crianças. Sendo assim, precisamos
[...] de uma abordagem na qual a importância do inesperado e imprevisto seja
reconhecida como forma da criança participar do processo, possibilitando
experiências e processos compartilhados com os/as professores/as, as
crianças e as famílias. Nesta perspectiva, cabe aos adultos (família e
professoras) não simplesmente satisfazer ou responder as perguntas, mas
favorecer para que as crianças descubram as diferentes e variadas respostas
e, mais importante ainda, favorecer para que indaguem a si mesmas e para
que construam questões relevantes. (FINCO, BARBOSA e FARIA, 2015, p.
10)

Para isso, a BNCC propõe os campos de experiências como possibilidades de
incluir no currículo da Educação Infantil as práticas sociais, culturais e as linguagens
que a integram, como forma de apropriação do conhecimento de mundo pelas
crianças.
De acordo com a BNCC, os campos de experiência são intitulados da seguinte
forma: “o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimento; escuta, fala, pensamento e
imaginação; traços, sons, cores e imagens; espaços, tempos, quantidades, relações
e transformações”. Em cada um dos campos de experiências, são elencados seis
objetivos de aprendizagem. Na BNCC é afirmado que
As diversas possibilidades de experiências que as crianças podem usufruir,
na unidade de Educação Infantil (...), não ocorrem de modo isolado ou
fragmentadas, mas são promovidas por um conjunto de práticas que
articulam os saberes e os fazeres das crianças com os conhecimentos já
sistematizados pela humanidade. Daí a proposta do arranjo curricular para a
Educação Infantil na BNC se dar em Campos de Experiências, conjuntos
formados considerando alguns pontos de convergência entre os elementos
que os orientam. (BRASIL, 2015, p. 20)

No que se refere ao Ensino Fundamental, o PNE traz como "Meta 2 Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos
e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada, até o último ano de vigência deste PNE" (BRASIL, 2014). No conjunto
de estratégias propostas para alcançar tal objetivo, apresenta a Base Nacional
Comum Curricular para o Ensino Fundamental,
Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da
instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação
dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que

configurarão a base nacional comum curricular do Ensino Fundamental.
(BRASIL, 2014, grifos nossos)

Além de expressa a intencionalidade de um currículo comum nas metas
específicas para a Educação Infantil e Anos Iniciais, o PNE traz a meta "7 Aprendizado adequado na idade certa. Fomentar a qualidade da Educação Básica em
todas etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de
modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB". (BRASIL, 2014). Em seu
conjunto de estratégia, delibera como uma das primeiras:
Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes
pedagógicas para a Educação Básica e a base nacional comum dos
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos
(as) alunos (as) para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, respeitada
a diversidade regional, estadual e local.” (BRASIL, 2014, grifos nossos)

Nesse sentido, observamos que a elaboração da BNCC está articulada com as
metas e estratégias definidas no PNE para a Educação Básica. Sendo que, a
proposição inicial para o Ensino Fundamental apresenta quais são os elementos
fundamentais que precisam ser ensinados nas Linguagens, nas áreas da Matemática
das Ciências da Natureza e Humanas. Esses elementos complementam os campos
de experiência da Educação Infantil?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da reflexão aqui apresentada, podemos afirmar que o distanciamento
entre a criança da Educação Infantil e a que frequenta os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental está calcado principalmente na compreensão de currículo e,
consequentemente, no entendimento sobre o ato de brincar.
O currículo geralmente é compreendido, na Educação Infantil, como tendo foco
na criança e no brincar, mas como ele é efetivado depende da compreensão de
criança e infância em cada instituição. Nos Anos Iniciais é bastante presente o
entendimento de currículo como o documento orientador em que constam os
conteúdos que o aluno deve saber ao final do ano letivo.
A partir desses entendimentos que predominam em muitas instituições,
podemos dizer que o brincar, visto como elemento motivador da aprendizagem e do
desenvolvimento é uma proposta ainda recente nas realidades escolares se
comparado ao período que o dualismo entre razão e emoção, corpo e mente, brincar

e aprender, imperou nos contextos educacionais e, se comparado ao pouco tempo
em que a criança passou a ser considerada como sujeito de direitos na educação
brasileira.
Desse modo, para se ter a criança e suas culturas infantis como foco da ação
pedagógica nas instituições de ensino, entendemos que é preciso um processo de
reflexão e discussão, que tenha o empenho de toda comunidade escolar e abranja
concepções e ações tanto de professores quanto de equipes gestoras escolares e
equipes gestoras educacionais.
Tencionamos o papel dos professores e também as condições de trabalho
destes como essenciais porque eles se constituem, enquanto corpo docente, gestores
na/da realidade escolar e, como tal, mesmo com as restrições de tempo e espaço que
possuem nas instituições, precisam se organizar para propor alternativas e se unificar
em busca de superação dos desafios, das dificuldades do seu trabalho pedagógico,
seja reivindicando melhores condições de trabalho, seja galgando espaços coletivos
de discussão acerca do fazer pedagógico nas próprias escolas. Isso, no entanto, não
minimiza a importância e influencia que a gestão educacional e a gestão escolar
imprimem ao fazer do professor.
Desse modo, na Educação Infantil e nos Anos Iniciais esperamos que o tempo
necessário para se ter como foco a criança - e tudo que a envolve - como elo entre
essas duas etapas da Educação Básica, colabore para que os setores de gestão da
educação, os professores e as equipes educacionais das escolas discutam e analisem
suas práticas, suas concepções acerca da criança e do estudado neste trabalho, a fim
de se alcançar uma educação de qualidade, tão almejada e referida mundial e
nacionalmente.
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Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
RESUMO
A Educação Básica no Brasil, de modo geral, apresenta práticas pedagógicas desenvolvidas no espaço
da sala de aula, no entanto, há movimentos mundiais, nacionais e locais que direcionam políticas
públicas e estratégias pedagógicas para transpor a aprendizagem para além deste espaço físico, sendo
a construção do conhecimento um processo direcionado através de situações de pesquisa e autonomia
tanto do educando como do educador. Nesse sentido, o trabalho ancora-se nas práticas pedagógicas
de uma escola pública de educação básica, que se localiza no Assentamento Rondinha, Jóia, Rio
Grande do Sul (RS). O objetivo é refletir acerca das práticas pedagógicas desenvolvidas no seminário
integrado pelos educandos/as e educadores/as do ensino médio politécnico, considerando a produção
de pesquisas como princípios educativos. A metodologia apresenta abordagem qualitativa e pesquisa
participante, sendo os dados produzidos e trabalhados a partir da pesquisa sócio-antropológica
realizada na comunidade escolar, momento em que educadores/as e educandos/as visitam até 1/3 das
famílias de cada assentamento, buscando verificar aspectos tais como: contexto histórico, dificuldades
acerca da apropriação da terra e legitimação do movimento, condições de trabalho, manutenção diária
para o auto sustento e produções socioeconômicas. O referencial teórico fundamenta-se na
compreensão da materialidade histórica, bem como, em autores que problematizam a conjuntura,
neoliberal, globalizadora dos organismos multilaterais que discutem em suas agendas as políticas
públicas educacionais, as práticas pedagógicas da educação básica, em especial o ensino médio,
assim tem-se a contribuição de autores como Sander (2005), Becker (2001), Sacristán (2000), Orlandi
(2012), entre outros. Percebeu-se que, as práticas pedagógicas desenvolvidas no seminário integrado
estimulam a autonomia do educando através da pesquisa e inserção no contexto local e conduzem a
experiências significativas imbricadas no fortalecimento participativo dos educandos, educadores e
comunidade escolar. Este é o sentido de práticas pedagógicas observadas no ensino médio politécnico
da escola pública de Educação Básica do Assentamento de Rondinha, que há mais de 10 anos já
desenvolve propostas escolares investigativas mediante a prática da pesquisa.
Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Ensino Médio. Pesquisa.
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nacionais e locais que direcionam políticas públicas e estratégias pedagógicas para
transpor a aprendizagem para além deste espaço físico, sendo a construção do
conhecimento um processo direcionado através de situações de pesquisa e
autonomia tanto do educando como do educador.
Nesse sentido, essa produção é fruto de uma pesquisa em andamento
relacionada a um projeto do Observatório de Educação (OBEDUC) da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), intitulado “Interlocuções
entre Políticas Públicas e ações pedagógicas: Limites e possibilidades”, produzido
pelo Grupo de pesquisa Elos/Cnpq/UFSM, em parceria com o Grupo de Estudos e
Pesquisas Políticas Públicas e Gestão Educacional - GESTAR/Cnpq/UFSM. O
trabalho ancora-se no olhar nas práticas pedagógicas desenvolvidas no seminário
integrado do ensino médio de uma escola pública de Educação Básica, que se localiza
no Assentamento Rondinha, Jóia, no estado do Rio Grande do Sul (RS).
Para conduzir a reflexão sobre as práticas pedagógicas, faz-se necessário
contextualizar os aspectos que legalmente ancoram o ensino médio no Brasil e em
especial no RS, o qual no final de 2011 lançou um documento – base para todas as
escolas estaduais públicas do Estado, contendo a proposta pedagógica para o ensino
médio politécnico e educação profissional integrada ao ensino médio a ser conduzida
no período de 2011 – 2014 (RIO GRANDE DO SUL, 2011).
O propósito principal do documento era atender as exigências do contexto
histórico requerido pelo ensino médio brasileiro que, desde o final da década de 1990,
tornou-se emergente nas agendas dos organismos multilaterais a exemplo das
discussões que aconteceram no ano de 1990 em Jomtien na Tailândia, Dakar em
2000 e em Beijing na China no ano de 2001; momento em que se direcionaram as
discussões específicas para o ensino médio na Reunião Internacional de Especialistas
sobre o Ensino Médio.
Esses movimentos internacionais direcionaram discussões e estratégias comuns
para os países partícipes na intensão de repensar as políticas públicas educacionais
em seus territórios nacionais, empregando ações locais na esfera das instituições
escolares. Quando se traz a reflexão sobre as agendas internacionais, observam-se
os deslocamentos que reorganizam as políticas dos países envolvidos em tais
eventos, por isso, cabe à denominação de organismos multilaterais, pois convergem

discussões e estratégias que possam viabilizar soluções e/ou minimizar a
responsabilização do Estado diante do processo globalizador. Sendo assim, Sander
(2005) revela que as mudanças nesse processo são
[...] hoje impulsionadas, em grande parte, pelo domínio da revolução
microeletrônica no mundo da informação e das comunicações, instrumento
por excelência do capitalismo transnacional. Consolida-se, assim, a aldeia
global, a sociedade global da informação, sustentada numa nova economia,
a economia concentradora da globalização, cuja base é o acesso e a
utilização eficiente do conhecimento. (p. 105, grifo do autor)

É diante do contexto da globalização e do acesso ao conhecimento rápido e
eficiente que se materializam as principais políticas públicas educacionais para o
ensino médio brasileiro. Tem-se como exemplo a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBN), Lei nº 9.394/96, artigo 35, inciso I que versa sobre “[...] a
consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos”, e o inciso IV que traz como
uma das finalidades a “[...] compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada
disciplina” (BRASIL, 1996). Esses dois incisos do artigo 35 carregam diferentes
sentidos, no entanto demonstram que há uma lógica que adequa a educação à
perspectiva globalizadora, bem como apontam para a preocupação com a qualificação
eficiente do indivíduo; pelo menos é o que se interpreta em forma de Lei, mesmo
percebendo algumas articulações distantes da prática, principalmente no que diz
respeito ao inciso IV.
Além do que já se apontava na LDBN de 1996, fazia-se necessário criar uma
legislação direcionada à última etapa da Educação Básica, por isso, em 1998 elaborase as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) (BRASIL,
1998), seguidas em 2000 pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio. Mais tarde a DCNEM de 1998, foi alterada pelo Parecer CNE/CEB nº 05/2011
(BRASIL, 2011) e a Resolução CNE/CEB nº 2/2012 (BRASIL, 2012), que definiram as
novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a o Ensino Médio.
O artigo 5º da Resolução CNE/CEB nº 2/2012 retoma alguns aspectos sobre a
finalidade do ensino médio: formação integral; trabalho e pesquisa como princípios
educativos e práticas pedagógicas; desenvolvimento da educação nas dimensões do
trabalho, da ciência e da tecnologia. Além disso, acrescenta outros aspectos

necessários como a preocupação curricular com a sustentabilidade ambiental
(BRASIL, 2012).
Esse breve contexto de legislações demonstra o quanto o Estado promove um
discurso democrático voltado ao processo de eficiência e qualidade do conhecimento.
Assim, detecta-se um movimento reformista nos últimos 20 anos em relação ao ensino
médio e, ao mesmo tempo, uma lacuna quando se depara com o cotidiano
educacional. O que nos faz, refletir a que custo se viabiliza essas reformas?
Os recentes esforços reformistas na administração pública pregam uma
crescente demanda por governos menores e mais eficientes. A consequência
tem sido a atrofia do papel dos Estados nacionais no mundo ocidental, atrofia
que afeta a segurança pública, a saúde pública, a previdência social pública
e a educação pública. Simultaneamente, acentua-se a demanda social por
mais programas e melhores serviços por parte do Estado. Para enfrentar esse
paradoxo, vários governos vêm ensaiando novas soluções organizacionais e
administrativas, baseadas nos conceitos de eficiência e produtividade,
visando melhorar o desempenho e reduzir custos. O Brasil não é exceção
nessa matéria. Prova disso são as numerosas reformas constitucionais e
administrativas promovidas na década passada, em distintos setores da
administração pública. (SANDER, 2005, p. 107-108)

Nesse sentido, o modelo de Estado brasileiro dos últimos anos tem sido
movimentado pelas agendas internacionais articuladas pelos diferentes países que
compõem a conjuntura dos organismos internacionais. Para Gandini e Riscal (2010,
p. 46) o imperativo da Reforma do Estado brasileiro “[...] tem sido justificada como
uma saída para as crises de ordem econômica e pela exigência de democratização
do Estado, manifestada por setores da sociedade brasileira por organismos
internacionais”. É interessante observar que na maioria dos discursos que englobam
políticas públicas, há uma direta vinculação ao atendimento das necessidades e
demandas sociais, o que por vezes, justifica as reformas educacionais.
Diante dessa conjuntura reformista a escola vive um campo de tensão entre a
interpretação e implementação. Nas vindas e idas das reformas educacionais, a
escola, na maioria das vezes, não consegue avançar a fase de interpretação e os
motivos são vários: falta de tempo, burocratização administrativa, baixos salários,
infraestrutura precária, desvalorização da carreira dos profissionais da educação,
entre outros. Quando se chega na fase de implementação a escola é atropelada por
uma nova reforma, pois muitas estão vinculadas a políticas de governo e não de
Estado.

Pensando nessa relação de interpretar e implementar, assim como na
perspectiva da governabilidade e da governança, é que se passou a questionar: Por
que o Estado do Rio Grande do Sul propôs uma reestruturação político-pedagógica
para o ensino médio em 2011? Assim, o grupo de pesquisa Elos, com o apoio do
Programa Observatório da Educação, da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil, tem direcionado parte dos seus estudantes
a pesquisar as interferências das políticas públicas nas práticas educativas,
originando um grupo de trabalho (GT) que discute e pesquisa o ensino médio no
estado do Rio Grande do Sul (RS).
Reflexionando a interferência das políticas públicas nacionais com a proposta
pedagógica para o ensino médio no RS, consegue-se perceber o campo das práticas
pedagógicas, assim, esse texto apresenta como problemática: em que medida as
práticas pedagógicas desenvolvidas no seminário integrado pelos educandos/as e
educadores/as do Ensino Médio Politécnico produzem pesquisas como princípio
educativo? Nesse sentido, este artigo objetiva refletir acerca das práticas pedagógicas
desenvolvidas no seminário integrado pelos educandos/as e educadores/as do ensino
médio politécnico na referida escola, considerando a produção de pesquisas como
princípio educativo.
O estudo está embasado na abordagem qualitativa e pesquisa participante, uma
vez que, essa opção teórico-metodológica possibilita que o investigador se preocupe
e acompanhe o processo e não apenas o resultado final, além disso, no
desenvolvimento da pesquisa há uma apropriação dos fenômenos e as relações com
os sujeitos, um compartilhamento reflexivo das ações e a produção de novos
conhecimentos (TRIVIÑOS, 2008) sendo os dados produzidos e trabalhados a partir
da pesquisa sócio-antropológica1 realizada na comunidade escolar, que se localiza no
Assentamento Rondinha, Jóia/RS, momento em que educadores/as e educandos/as
visitaram até 1/3 das famílias de cada assentamento, buscando verificar aspectos tais
como: contexto histórico, dificuldades acerca da apropriação da terra e legitimação do

Para Ferreira (2013, p.193) a pesquisa sócio antropológica é “[...] a fonte de informações privilegiadas
para a organização de projetos, trazendo os dados coletados e trabalhados pelos professores para o
desvelamento e enfrentamento da realidade, na direção do empoderamento dos sujeitos para fazerem
suas escolhas”.
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movimento, condições de trabalho, manutenção diária para o auto sustento e
produções socioeconômicas.
O referencial teórico fundamenta-se na compreensão da materialidade histórica,
bem como, em autores que problematizam a conjuntura, neoliberal, globalizadora dos
organismos multilaterais que discutem em suas agendas as políticas públicas
educacionais, as práticas pedagógicas da educação básica, em especial o ensino
médio, assim tem-se a contribuição de autores como Sander (2005), Becker (2001),
Sacristán (2000), Orlandi (2012), entre outros.
A análise está pautada na discursividade dos sujeitos “[...] como forma material,
no campo do materialismo histórico, sendo pois a forma linguístico-histórica. Nem
empírica, nem abstrata” (ORLANDI, 2012, p. 72). Tem-se que, abordar as práticas
pedagógicas no contexto da escola, é materializar a história, os movimentos, as
tensões e, sobretudo os processos de transformação que se produzem na esfera do
conhecimento e existência do humano.
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: CONTEXTOS DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
NA VIA DE TRANSIÇÃO DO LOCAL AO GLOBAL
Escolas e sociedades há tempos discutem sobre os fundamentos teóricos e
práticos que produzem conhecimento. Nesse cenário de discussões surgem
pesquisas e políticas públicas educacionais em nível global, nacional e local. Essas,
por sua vez, sofrem influências diretas e indiretas dos chamados organismos
multilaterais, ou seja, países que se reúnem para definir estratégias comuns e metas
que visam atender problemas também comuns e que possam em curto, médio e longo
prazo ser sanado em seus territórios nacionais, contextualizados na perspectiva
ideológica da globalização. Sander (2005, p.18), destaca que “[...] a globalização
representa hoje a crescente gravitação dos processos econômicos, comerciais,
sociais e culturais de caráter mundial sobre os processos de caráter regional, nacional
e local”. Dessa forma, a globalização e os movimentos dos organismos multilaterais
operam na disseminação discursiva de que a escola é o lugar apropriado para
solucionar problemas estruturais de toda ordem, como por exemplo: violência,
desigualdades sociais, desemprego, questões de gênero, entre outros tantos.

Percebe-se que, no âmbito desse cenário globalizante, as escolas vivem uma
efervescência de práticas pedagógicas que ora oscilam na tentativa de manutenção
do tradicional, utilizando o quadro e a sala de aula como fonte primária de ensino e
aprendizagem voltada a dar conta dos conteúdos programáticos específicos de cada
série, como por exemplo, os conteúdos sugeridos para o Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM); ora oscilam na tentativa de superação do sistema bancário e
reprodutivista, inserindo ações didáticas na perspectiva de integralizar as disciplinas
a partir de um tema ou conteúdo específico, denominando, assim, de práticas
interdisciplinares.
Essas concepções sobre as práticas pedagógicas se fazem mister, porque estão
imbricadas por modelos pedagógicos e epistemológicos que, de acordo com Becker
(2001), estão representadas pela forma pedagógica diretiva, não-diretiva e relacional.
A primeira representa as práticas pedagógicas reprodutivistas pautada no
autoritarismo e na supressão da autonomia criativa e dialógica; a segunda, o professor
passa ser o mediador das práticas pedagógicas, partindo das experiências dos alunos
de forma que seja autossuficiente, o que segundo Becker pode levar a sérios
equívocos de aprendizagem e ensino; a última, prática pedagógica relacional,
apresenta como tendência a superação da “[...] disciplina policialesca e a figura
autoritária do professor que a representa, e, por outro, a de ultrapassar o dogmatismo
do conteúdo [...]” (BECKER, 2001, p. 27). Esta última condiz com o ideário de práticas
pedagógicas tão necessárias nas escolas.
Na continuidade das reflexões propostas, cabe destacar que compreende-se por
práticas pedagógicas todas as ações desenvolvidas na escola por meio de inúmeras
atividades de ensino direto ou indireto, como as vivências ou participações em
momentos extra sala de aula, bem como outras desenvolvidas pelo coletivo que
constituem a escola em questão, seja educador/a, funcionário, educando/a, pais,
mães, comunidade assentada ou reassentada. Tais práticas dinamizam o currículo,
por este ser
[...] uma prática, expressão, da função socializadora e cultural que
determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele [...] práticas
diversas, entre as quais se encontra a prática pedagógica desenvolvida em
instituições escolares que comumente chamamos de ensino. É uma prática
que se expressa em comportamentos práticos diversos. (SACRISTÁN, 2000,
p. 15-16)

Percebe-se que as atividades pedagógicas são práticas desenvolvidas no
universo do ensino, visando atender diferentes necessidades educacionais,
ultrapassando as práticas conteudistas exclusivas das salas de aulas, oportunizando
vivências para que o conhecimento crítico-reflexivo tenha condições de ocorrer para
além dos espaços escolares.
Pôr o aluno em interação – não apenas em contato – com os grandes
matemáticos de todos os tempos, em interação com a física newtoniana,
relativista e quântica, com a astrofísica, com os grandes filósofos desses
2.500 anos de pensamentos ocidental – para não falar da filosofia oriental;
em interação com os grandes sistemas psicológicos do século XX, com os
grandes poetas e literatos, músicos, pintores e escultores; em interação com
várias línguas, com a história da humanidade, com as mais diversas culturas;
em interação com os espaços próximos e remotos, planetários e cósmicos;
com os grandes biólogos, geneticistas e neurologistas da atualidade; em
interação com os grandes sistemas jurídicos e morais; com os avanços da
microeletrônica e da informática... é um dos principais desafios da pedagogia
atual [...] (BECKER, 2001, p. 93).

Romper com os rastros exclusivistas das práticas pedagógicas conteudistas com
certeza é ainda um grande desafio para todos que participam do processo
educacional, em particular educadores e educandos. Além disso, Sander (2005),
complementa que outro desafio urgente é
[...] examinar criticamente as novas categorias analíticas e soluções práticas
em matéria política e administração educacional, muitas vezes concebidas e
difundidas por meio de mecanismos multilaterais de concertação política e de
financiamento internacional [...]. (p. 112, grifo do autor)

Assim, temos acompanhado que a lógica instaurada nas políticas educativas tem
sido operada para dimensionar estratégias pedagógicas que estimulam os alunos a
trabalharem na perspectiva da autonomia participativa, na construção indissociável
entre educação e prática social, tendo por base dimensões do mundo do trabalho, da
ciência, da tecnologia e da cultura. Por isso, as práticas pedagógicas estão sendo
propostas em contextos de produção de conhecimento na via de transição do local ao
global. Isso significa que o nível de interação dos alunos precisa, necessariamente,
transitar da sua realidade local para compreender as diferentes ações globais, o que
inclui perceber relações econômicas, políticas, sociais, culturais e educacionais.
É com essa compreensão que a escola pesquisada tem procurado envolver seus
educadores e educandos na realização da pesquisa sócio-antropológica, procurando
reconhecer as diversas realidades existentes nos três assentamentos e um

reassentamento. Assim, a própria realização da pesquisa in loco é uma das práticas
pedagógicas desenvolvidas com a participação de todos os educadores, funcionários
e dos educandos/as do ensino médio politécnico, os quais participam do processo de
sistematização dos discursos produzidos durante a abordagem das questões, as
quais também são anotadas por eles/as.
A pesquisa sócio antropológica possibilita conhecer e compreender por dentro,
a realidade em que os educandos/as vivenciam no seu cotidiano em seus aspectos
positivos, bem como suas necessidades, dificuldades e possibilidades, já que para
efetivá-la realiza-se a visita in loco das famílias que compõem a comunidade escolar.
Para desenvolver tal pesquisa social, utiliza-se a pesquisa participante, em quatro
momentos: a) preparação teórica, com estudo sobre a importância da pesquisa para
a compreensão da realidade onde a escola está inserida; b) elaboração coletiva do
processo da pesquisa, determinando-se o quê perguntar (pergunta geradora), onde,
quem e quando realizá-la; c) a efetivação da pesquisa, quando visita-se as famílias,
dialogando com elas a partir da questão geradora, procurando-se conhecer e
compreender como vivem, no que acreditam, formas de organização familiar
cotidiana, seja quanto a composição, seja quanto a maneira como realizam a
produção material da vida; d) retorno, quando o grupos pesquisadores sistematizam
as falas significativas que ouviram durante as visitas, segundo critérios determinados
pelo próprio grupo.
Depois desse processo, o coletivo dos educadores da escola novamente se
reúne e elabora a rede de falas e a rede temática, determina o tema gerador, o qual
sempre é uma fala significativa e constrói o contra tema, ou seja, a síntese de
contraponto analítico que se opõe ao tema gerador; “[...] é a referência orientadora da
síntese analítica, desveladora da realidade local, que direciona a organização da
prática educativa popular” (SILVA, 2007, p. 17). O objetivo declarado desse tipo de
prática pedagógica é promover contextos de produção de conhecimento na via de
transição do local ao global em um cenário de descentralização do ensino, como o
caso do Assentamento Rondinha. Essas práticas pedagógicas implicam a emersão
da pesquisa no ensino médio politécnico.
CENÁRIOS DE DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO: PRODUÇÃO DA PESQUISA
NO ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO

A descentralização do ensino é preconizada pela LDBN (BRASIL, 1996).
Entende-se que o ato descentralizador possibilita que escolas sejam autônomas em
grande parte das suas decisões, no entanto, isso não suprime da escola a
responsabilidade de seguir a normatização que é estabelecida em Lei. Os prenúncios
que legitimam a autonomia da instituição educacional estão expostos nos artigos 12
e 15 da LDBN/96, quando mencionam o compromisso na organização administrativa,
financeira e na elaboração do projeto político-pedagógico (PPP).
As operações decentralizadoras do Estado Nacional são manobras neoliberais,
que imprimem um discurso popular e ao mesmo tempo regulador. Popular, porque
direciona na sociedade a ideia de participação e autonomia na tomada de decisões e
regulador, porque condicionam Diretrizes, Leis, Pareceres, Resoluções que controlam
e limitam o poder decisório e condicionam as ações pedagógicas. Em relação a essas
tendências, Sander (2005) aponta dois enfoques, o produtivo, relacionado para o
mercado, e o democrático que é voltado a cidadania; estes dois enfoques possuem
raízes históricas nacionais e internacionais.
O enfoque produtivo, de natureza comercial, é próprio das instituições
neoprofissionalizantes e competitivas, voltadas para as forças do mercado,
que no atual contexto da globalização da economia e da atividade humana,
são fortemente influenciadas pelo pensamento neoliberal dos centros de
poder econômico nacional e internacional. O enfoque democrático, de
natureza participativa, é próprio das instituições científicas que se preocupam
primordialmente com a produção e a disseminação do saber científico e
tecnológico e com a formação política e cultural da cidadania. (SANDER,
2005, p. 128, grifo do autor).

O certo é que o termo descentralização está condicionando as políticas públicas
educativas na perspectiva do produtivismo e da gestão democrática, ou seja, para
comprometer-se a lógica neoliberal e globalizadora, direcionam-se reformas que
atendam essas questões. É nesse contexto histórico que o ensino médio brasileiro e
em especial o ensino médio rio-grandense tem construído suas ações educativas.
No Rio grande do Sul, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc-RS), desde
2011, tem apresentado um discurso voltado à democratização do ensino médio, a
partir de sua reestruturação curricular a ser implementada gradualmente em todas as
escolas do Estado a partir de 2012. Assim,
[...] as bases teóricas e de realização do Ensino Médio Politécnico (EMP) se
pautam principalmente na articulação interdisciplinar do trabalho pedagógico
entre as grandes áreas do conhecimento (ciências da natureza e suas

tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens e suas
tecnologias; matemática e suas tecnologias); na relação teoria e prática, parte
e todo, na pesquisa como princípio pedagógico; na avaliação emancipatória;
no reconhecimento dos saberes; no trabalho como princípio educativo; na
politecnia como conceito estruturante do pensar e fazer, relacionando os
estudos escolares com o mundo do trabalho; e no planejamento coletivo
(AZEVEDO; REIS, 2013, p. 35).

No entanto, essas questões curriculares elencadas para implementação em
2012, já vinham sendo desenvolvidas há mais de 10 anos na escola do Assentamento
Rondinha, RS, a qual envolvia uma série de atividades antes, durante e depois da
pesquisa propriamente dita. Na fase inicial, educadores e educandos/as realizam
estudos em textos diversos sobre a importância da pesquisa social e da pesquisa
participante, bem como vídeos sobre a pesquisa na comunidade e seu processo na
realidade investigada. Além disso, organiza-se o processo da pesquisa para aquele
momento, elaborando-se o que vai ser questionado durante as visitas e outros
aspectos a serem observados na comunidade assentada.
O elemento novo que se somou as práticas pedagógicas já realizadas no
assentamento Rondinha, é a organização curricular do seminário integrado (SI).
O SI, enquanto enquanto conteúdo e forma de apropriação da realidade e
construção da aprendizagem, é um eixo articulador e problematizador do
currículo. É um espaço de articulação entre conhecimento e realidade social
com os conhecimentos formais, construindo-se, por essência, no exercício da
interdisciplinaridade. É um espaço de produção do conhecimento, por meio
de uma atitude investigativa. (FERREIRA, 2013, p. 193)

O SI organizou o espaço de estudo na perspectiva interdisciplinar; movimentou
práticas pedagógicas que deslocaram a estrutura tradicional e conteúdista da sala de
aula para além do espaço escolar; promoveu atitudes participativas e autônomas;
transformou o cenário educativo centralizador para descentralizador do ensino,
fazendo com que educadores e educandos produzissem pesquisas de interesse
locais, significando o ensino médio politécnico, que nada mais é do que a construção
do conhecimento integral do ser humano, uma junção de deslizamentos entre
diferentes perspectivas de ensino e técnicas no desvelamento da produção intelectual
consciente e não alienada.

Nesse sentindo, educadores/as da escola investigada e educandos/as do ensino
médio (3ª série)1 e do ensino médio politécnico (1ª série) foram divididos em 18 grupos
de pesquisa, organizados considerando um/uma educador/a que já havia realizado
pesquisa de campo e outro/a que ainda não havia realizado e dois ou três
educandos/as, independente da série, mas que não fossem moradores/as da
localidade/assentamento onde seria realizado a visita. Essa medida como prática
pedagógica

desenvolvida

no

seminário

integrado

pelos

educandos/as

e

educadores/as do ensino médio politécnico produziram pesquisas como princípio
educativo.
Posteriormente a visita in loco, cada grupo voltou a reunir-se e retomou suas
anotações, visando selecionar um conjunto de falas, considerando os seguintes
critérios para essa seleção: falas que apresentassem denúncia, contradições,
explicações, descrições, análises, proposições ou situações limites. Assim, os grupos
selecionaram mais de 150 falas.
Decorrente desse processo de seleção de critérios chegou-se ao quantitativo de
20 falas, as quais foram determinantes para a elaboração do tema gerador que seria
trabalhado na escola. Assim, a partir dos anseios da comunidade do assentamento
de Rondinha, definiu-se a seguinte fala como problemática discursiva e investigativa:
“Os filhos ainda não sabem se vão continuar aqui no assentamento, se vão acampar
ou se vão ir para a cidade, mas a vontade é que eles estudem, porque hoje em dia o
estudo é muito importante e mais fácil de conseguir”, dessa forma, elaborou-se o
contra tema: sensibilizar o grupo familiar nas perspectivas da luta, do estudo e do
trabalho, compreendendo a realidade social urbana e do campo para organização da
propriedade a fim de aprimorar o projeto de vida.
Percebe-se, que os educadores/as e educandos/as sensibilizaram-se com uma
problemática local, ampliando-a na perspectiva de compreensão do global, essa
medida adotada como prática pedagógica demonstra um novo cenário de ensinoaprendizagem, descentralizador que movimenta a produção de pesquisas no ensino
médio politécnico. Essas práticas convocam, mais uma vez, as diferentes classes
sociais, políticas e educacionais, a enfrentar os desafios de superação do ensino
1
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ainda estava organizada na perspectiva curricular anterior a reforma.

autoritário e centralizador para a concretude de ações que realmente possam
democratizar a educação de jovens estudantes do ensino médio.
CONSIDERAÇÕES EM MOVIMENTO
Percebeu-se que práticas pedagógicas desenvolvidas no seminário integrado
estimulam a autonomia do educando através da pesquisa e inserção no contexto local;
também conduzem a experiências significativas imbricadas no fortalecimento
participativo dos educandos, educadores e comunidade escolar. Este é o sentido de
práticas pedagógicas observadas no ensino médio politécnico da escola pública de
educação básica do Assentamento de Rondinha, que há mais de 10 anos já
desenvolve propostas pedagógicas investigativas utilizando de práticas da pesquisa,
ou seja, antes mesmo do governo do RS propor a reestruturação curricular para o
ensino médio, a escola de Jóia já trabalhava pedagogicamente com a pesquisa como
princípio educativo.
É importante destacar que a pesquisa sócio-antropológica, foi uma das medidas
que contribuíram para a materialização das práticas pedagógicas desenvolvidas no
seminário integrado pelos educandos/as e educadores/as do Ensino Médio
Politécnico o que fez com que se produzisse pesquisa como princípio educativo.
A pesquisa como princípio educativo está centrada no processo de construção
do conhecimento, na relação de identificação do sujeito com o seu contexto, no
processo de significação da aprendizagem e do compartilhamento coletivo do ensino,
de forma descentralizada, autônoma e proativa. Dessa forma, conforme Sander (2005,
p. 105, grifo do autor) “[...] em comparação com o passado, o atual processo
globalizador registra mudança de protagonistas, de tempos e de espaços. A
globalatinização deu lugar à globamericanização”. Assim, resta questionar até que
ponto isso é positivo? Ou de que forma a escola poderá potencializar novas práticas
pedagógicas para minimizar os efeitos do Estado mínimo neoliberal?
Portanto, embora se tenha exemplos positivos como o da escola pública de
Educação Básica, localizada no Assentamento Rondinha, Jóia, Rio Grande do Sul,
demonstra-se que as práticas pedagógicas desenvolvidas no seminário integrado
pelos educandos/as e educadores/as do ensino médio politécnico, considerando a

produção de pesquisas como princípio educativo, seguem orientações das políticas
públicas elaboradas em nível internacional pelos organismos multilaterais.
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ACESSIBILIDADE NO PROCESSO SELETIVO PARA O INGRESSO DE
ESTUDANTES SURDOS NO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Josiane Roberta Krebs1
Maria Aparecida Marques da Rocha2
Eixo 4 – Educação e inclusão

RESUMO
Este estudo tem por objetivo descrever os processos necessários para tornar acessível o ingresso de
estudantes surdos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
(IFRS), considerando que a acessibilidade para os surdos envolve o acesso ao sistema de inscrição, o
acesso às informações no sítio institucional (editais, manual do candidato e formulário para solicitação
de condição especial para a realização da prova), a divulgação do Processo Seletivo para os
estudantes surdos e a elaboração da prova em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A relevância deste
estudo pode ser comprovada pela exigência do cumprimento das políticas de inclusão e acessibilidade
e também pelo quantitativo de estudantes surdos na instituição, sendo que de vinte mil estudantes do
IFRS, em dezessete cidades do Rio Grande do Sul, apenas três estudantes são surdos. A pesquisa
realizada foi um estudo de caso, de caráter qualitativo, onde foram entrevistados a Assessora de Ações
Inclusivas do IFRS, o Coordenador do Processo Seletivo para Ingresso de Estudantes no IFRS e a
Presidente do Grupo de Trabalho de Acessibilidade para Surdos, sendo feita posteriormente a análise
de conteúdo. Para a realização da pesquisa foi considerado o processo de elaboração da prova em
Libras do processo seletivo do IFRS, onde foram realizados os mapeamentos dos processos. As
conclusões apontam para a concretização com maior eficácia dos objetivos e metas estabelecidos pela
instituição, proporcionando o surgimento de novas ideias e a identificação de algumas necessidades
que ainda não estão sendo atendidas.
Palavras-chave: Acessibilidade e inclusão. Surdos. Processo Seletivo.

INTRODUÇÃO
A gestão educacional é um tema de grande relevância na atualidade, pois as
instituições de ensino estão cada vez mais complexas e o próprio contexto social está
exigindo dos gestores decisões rápidas e resultados eficazes que atendam as
demandas da sociedade e as políticas públicas.
Quando nos referimos às instituições de ensino precisamos lembrar que estas
estão inseridas em um sistema educacional que faz parte de um sistema social e
político, envolvendo interesses e necessidades diversas, sendo diretamente
impactadas pelas decisões e pelos acontecimentos externos.
Para minimizar estes impactos e conseguir alcançar com eficácia os resultados
almejados é fundamental que a instituição conheça seus processos e tenha visão
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sistêmica do todo. Nesse sentindo, se destaca a gestão por processos que permite
melhor especificação e análise do trabalho realizado e a gestão do conhecimento de
modo a identificar oportunidades de aperfeiçoamento.
A instituição de ensino, objeto deste estudo, é o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e o tema proposto é a
acessibilidade dos Processos Seletivos de ingresso no IFRS para os estudantes
surdos.
Este tema é importante para a instituição pelo seu comprometimento social e
legal com a inclusão. É direito das pessoas surdas terem acesso pleno à educação,
em todos os seus níveis e modalidades de ensino, mas esta não é uma realidade, pois
os surdos não estão conseguindo ingressar nos cursos de nível técnico e superior. No
IFRS, de vinte mil estudantes, apenas três estudantes são surdos.
Assim, este estudo tem por objetivo descrever os processos necessários para
tornar acessível o ingresso de estudantes surdos no IFRS, considerando que a
acessibilidade para os surdos envolve o acesso ao sistema de inscrição, o acesso às
informações no sítio institucional, a divulgação do Processo Seletivo para os
estudantes surdos e a elaboração da prova em Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Para compreender os processos é importante a apresentação de uma breve
contextualização da instituição e dos marcos legais que determinam a finalidade dos
institutos federais, a obrigatoriedade da inclusão das pessoas com necessidades
especiais, entre elas os surdos, e o reconhecimento da Libras como língua oficial
brasileira.
A INSTITUIÇÃO E SUA RELAÇÃO COM AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
(IFRS) foi criado em 29 de dezembro de 2008, pela lei 11.892, e pertence à Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, sendo uma instituição federal de
ensino público e gratuito. Atua com uma estrutura multicampi para promover a
educação profissional e tecnológica e impulsionar o desenvolvimento sustentável das
regiões.
Possui 17 campi: Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim,
Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande

e Sertão e, em processo de implantação: Alvorada, Rolante, Vacaria, Veranópolis e
Viamão. A Reitoria é sediada em Bento Gonçalves.
Atualmente, o IFRS conta com cerca de 20 mil estudantes, em 180 opções de
cursos técnicos e superiores de diferentes modalidades.
Entre as finalidades dos Institutos Federais (IF’s) está a promoção de políticas
públicas para a educação, políticas que vão além da atuação na formação de
profissionais qualificados, mas, que devem fomentar o desenvolvimento humano,
através da inclusão social.
Ao tratarmos das políticas de inclusão social, adentramos no campo da inclusão
das pessoas com necessidades especiais. A inclusão educacional é ratificada em
documentos nacionais e internacionais, e com a criação dos IF’s renovaram-se as
expectativas de que estas instituições possam se constituir como referência
de

inovação

social

e desenvolvimento local também no campo da educação

inclusiva.
A criação dos IF’s como política pública confere um novo desenho para a
educação profissional e tecnológica na perspectiva da construção da cidadania e da
transformação social. Conforme Pacheco (2011, p.7) “o papel que está previsto para
os Institutos Federais é o de garantir a perenidade das ações que visem incorporar,
antes de tudo, setores sociais que historicamente foram alijados dos processos de
desenvolvimento e modernização do Brasil”.
Nesse sentido, é prioridade para o IFRS proporcionar o acesso, a permanência
e o êxito de pessoas com necessidades especiais e para isso é fundamental rever os
processos e torná-los acessíveis, considerando que as pessoas com necessidades
especiais são tão capazes quanto qualquer outra pessoa, mas são diferentes e
necessitam que os processos sejam pensados de maneira diferente, condizentes com
a sua realidade e condições. Somente através de processos acessíveis é que se torna
possível a concretização da inclusão.
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO IFRS
O Processo Seletivo para ingresso de estudantes no IFRS foi unificado em 2013,
antes disso, era realizado independentemente por cada um dos campi.
No IFRS, a ocupação das vagas acontece por dois sistemas de ingresso, 50%
das vagas são destinadas a classificação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para classificação e
50% através do concurso vestibular, chamado de Processo Seletivo, que é constituído
de prova objetiva e de redação.
Todas as informações relacionadas ao Processo Seletivo são publicadas em
Edital, juntamente com o Manual do Candidato. Desde 2014 houve a inclusão de cotas
no processo seletivo para pessoas com necessidades especiais, sendo garantido no
mínimo 5% das vagas pela publicação da política de ações afirmativas, através da
Resolução nº 022/2014 do Conselho Superior do IFRS, de 25 de fevereiro de 2014.
A Política de Ações Afirmativas é orientada para ações de inclusão nas
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, para a promoção do respeito à
diversidade socioeconômica, cultural, étnico-racial, de gênero e de necessidades
especiais, e para a defesa dos direitos humanos, propondo medidas especiais para o
acesso, a permanência e o êxito dos estudantes, em todos os cursos oferecidos pelo
Instituto.
Relacionado ao sujeito surdo, a Política de Ações afirmativas do IFRS, garante
que o processo de ingresso seja realizado por meio da Língua Brasileira de Sinais
(Libras) e a disponibilização de intérprete de Libras para os estudantes surdos durante
todo o percurso educacional.
Estas prerrogativas são importantes tendo em vista que o surdo possui
características culturais e linguísticas singulares, vivendo um mundo visual e não
auditivo e oral como os ouvintes.
No ano 2002 a Língua Brasileira de Sinais – Libras, através da Lei 10.436, foi
reconhecida como língua oficial no Brasil e em 2005, o Decreto 5.626 regulamentou a
Lei de Libras, indicando que a mesma deve ser ofertada como disciplina na formação
de professores (nível médio e superior), a necessidade formação de profissionais
habilitados para atuar com surdos e a garantia de educação bilíngue.
Os estudos sobre a surdez nos mostram a importância da cultura para o sujeito
construir sua própria identidade e se estabelecer como indivíduo na sociedade e a
questão de sua escolarização que devem estar incluídos num contexto crítico
relacionado á situação linguística, social, comunitária e cultural. Pois os surdos “têm
características culturais que marcam seu jeito de ver, sentir e se relacionar com o
mundo, e a cultura do povo é visual”. (QUADROS, 2002, p.10).

Conforme Skliar (1998, p.11), “a cultura surda é toda voltada ao visual”. As
crianças surdas têm certo grau de dificuldade em relação à compreensão das
metáforas e as várias significações que uma palavra pode expressar. Assim, o
trabalho com a língua de sinais é fundamental para entenderem e compreenderem
textos escritos em português.
O surdo tem como sua primeira língua (língua materna) a Libras, e a leitura para
ele só teria significado pleno na sua língua. Mesmo sabendo o português, ao ler vai
ter de associar a palavra ao sinal em Libras. De acordo com Santana (2007), a língua
de sinais, além da importância para a aprendizagem do escrito e da leitura, permite
uma mediação com o pensamento.
Assim, para que o estudante surdo possa ingressar no IFRS é preciso pensar na
acessibilidade do sistema de inscrição, no acesso às informações no sítio institucional,
na divulgação do Processo Seletivo para os estudantes surdos, na elaboração das
provas em Libras e na correção da redação considerando as características
gramaticais da Libras.
GESTÃO POR PROCESSOS NA EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES
AFIRMATIVAS DO IFRS
Proporcionar a acessibilidade no processo seletivo de ingresso de estudantes
surdos é uma temática complexa que envolve diferentes tipos de atividades, sendo
fundamental realizar o mapeamento e a gestão dos processos.
Assim, a gestão por processos surge como uma metodologia consolidada tanto
na iniciativa privada como nas organizações públicas, que visam alcançar melhores
resultados através do aperfeiçoamento dos processos de trabalho. Desempenhado
por todos os servidores e de forma contínua, envolve conhecer, analisar, mudar e
monitorar as rotinas de trabalho.
O Guia BPM CBOK (2009), define a gestão de processos de negócio ou BPM –
Business Process Modeling como uma abordagem disciplinada para identificar,
desenhar (ou projetar), executar, medir, monitorar e controlar processos,
automatizados ou não, para alcançar consistência e resultados alinhados com
os objetivos estratégicos da organização, envolvendo ainda, com ajuda de

tecnologia, formas de agregar valor, melhorias, inovações e o gerenciamento dos
processos ponta a ponta, levando a uma melhoria do desempenho organizacional.
Ainda, segundo o Guia BPM CBOK® (2009), um “processo é uma lista definida
de atividades ou comportamentos desempenhados por pessoas ou máquinas e tem
um ou mais resultados que podem finalizar no encerramento do processo ou em uma
entrega para outro processo, com o propósito de atingir uma ou mais metas”.
A gestão por processos envolve diferentes focos da gestão, que devem estar
relacionados entre sim, que são a gestão da qualidade, a gestão dos recursos e a
gestão de pessoas, estes devem ter seus objetivos alinhados à gestão estratégica da
instituição.
Nesse sentido, destaca-se a importância da gestão estratégica na viabilização
do processo seletivo acessível aos surdos, pois parte da definição de uma política de
inclusão, passa pela descrição dos processos necessários e se concretiza pela
identificação das operações necessárias para atingir os resultados.
Conforme Weindling (2008), o planejamento sempre foi uma das funções
gerenciais de maior importância para uma organização. Os gestores estratégicos das
organizações sem fins lucrativos devem saber combinar habilidades políticas e
interpessoais com um conjunto claro de valores, direcionando e fazendo julgamentos
entre as necessidades e interesses conflitantes. (BOWMAN, 1990, p.12)
Vinculado à gestão estratégica é fundamental a identificação dos fatores críticos
para o alcance dos resultados previstos. Relacionado à gestão da qualidade, deverão
ser estabelecidos os indicadores de desempenho, que neste caso é o número de
estudantes surdos inscritos no processo seletivo e o número de estudantes surdos
aprovados. Com relação à gestão de recursos, é fundamental realizar o planejamento
orçamentário e financeiro, a identificação dos equipamentos necessários e
paralelamente realizar a gestão de pessoas onde será definido o perfil das pessoas
que irão atuar nos processos de acessibilidade e serão captadas as pessoas com este
perfil.
METODOLOGIA
Neste tópico serão apresentados os procedimentos metodológicos para a
realização da pesquisa. Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007), a pesquisa é uma

atividade para a investigação de problemas teóricos ou práticos por meio do emprego
de processos científicos.
O interesse e a curiosidade das pessoas as levam a investigar a realidade. Para
transformar essa investigação em algo científico, passível de se buscar resultados
úteis para a vida em sociedade, é fundamental estabelecer o método de pesquisa.
Conforme Nagel (1969, p. 19), “[..] o método científico é a lógica geral, tácita ou
explicitamente empregada para apreciar os méritos de uma pesquisa”.
Segundo Gil (2002), em uma pesquisa, nada é ao acaso, tudo deve ser previsto
e planejado, desde a escolha do tema, a elaboração dos objetivos, a determinação da
metodologia, a coleta de dados, até a análise e interpretação destes dados.
Gil (2002, p. 17) define a pesquisa como um “procedimento racional e sistemático
que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Na
sequência, o autor descreve que a pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo
que envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até a
satisfatória apresentação dos resultados.
Seguindo as definições e partindo para o que compreendo como pesquisa na
educação, trago a concepção de pesquisa para Demo (2000, p. 33), quando ele diz
que "na condição de princípio científico, pesquisa apresenta-se como a
instrumentação teórico-metodológica para construir conhecimento, como estratégia
de questionamento crítico e criativo, teórico e prático".
Considero ser este o principal objetivo da pesquisa, buscar respostas para os
problemas, no intuito de desenvolver conhecimentos que tenham impacto na
transformação social e na vida em sociedade.
A acessibilidade e inclusão dos estudantes surdos nos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s) ainda é um tema novo, sendo que o ingresso
destes estudantes é um assunto que provoca anseios e incertezas em todos os
gestores educacionais, pois não estão definidos quais são os caminhos a serem
trilhados, o que faz com que as instituições não se sintam preparadas para receberem
e atenderem estes estudantes.
Essa constatação ratifica a relevância de uma pesquisa nesta área, pois através
da pesquisa científica é que poderão ser estabelecidas diretrizes que sejam úteis ao
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)

Assim sendo, optei por realizar um estudo de caso no IFRS, de caráter
qualitativo. O estudo de caso é uma metodologia de pesquisa, com origem na
pesquisa médica e na psicologia, “é uma investigação empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida real” (YIN, 2005, p. 32).
Para a coleta de dados foi realizada uma pesquisa documental, utilizando o
Edital do Processo Seletivo para ingresso de estudantes no IFRS/2015 e foram
entrevistados: a Assessora de Ações Inclusivas do IFRS, o Coordenador do Processo
Seletivo do IFRS e a Presidente do Grupo de Trabalho de Acessibilidade e Inclusão
de surdos no IFRS. A escolha dos métodos de coleta de dados vai ao encontro das
definições de Yin (2005), quando ele apresenta em seus estudos que as fontes de
evidência que são mais comumente utilizadas ao realizar os estudos de caso são a
análise de documentos e a entrevista.
Após a coleta de dados foi realizada a análise de conteúdo, sendo obtidos os
resultados que são apresentados na próxima seção.
APRESENTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DOS
ESTUDANTES SURDOS NO INGRESSO NO IFRS
A gestão por processos considera para sua operacionalização a definição dos
macroprocessos, dos processos, das atividades e das tarefas.
Assim, identificamos neste estudo, como macroprocesso o Processo Seletivo do
IFRS acessível ao estudante surdo, sendo que para que isso se torne viável diversos
processos, atividades e tarefas são necessárias.
Os processos envolvidos na acessibilidade do processo seletivo para os
estudantes surdos podem ser conferidos na Figura 1.

Figura 1 – Processos envolvidos na acessibilidade do processo seletivo para os estudantes surdos.
Fonte: Dados da pesquisa

Cada um dos processos destacados envolvem diversas atividades e tarefas, que
são fundamentais para a concretização dos resultados do macroprocesso.
Neste estudo, para exemplificar a descrição do processo, é apresentado o
mapeamento do processo de elaboração da prova em Libras. A escolha se deu por
ser uma das etapas mais complexas e importantes para a eficácia da ação.
As atividades necessárias para a elaboração da prova em Libras podem ser
conferidas na Figura 2.

Figura 2 – Mapeamento das atividades que envolvem a elaboração da prova em Libras
Fonte: Dados da instituição

As atividades se desdobram em tarefas, conforme pode ser verificado nas
Figuras 3 e 4 que apresentam o mapeamento do processo de elaboração das provas
do Processo Seletivo em Libras.

Figura 3 – Fluxograma representando o processo de elaboração das provas em Libras (parte I)
Fonte: Dados da instituição

Figura 4 – Fluxograma representando o processo de elaboração das provas em Libras (parte II)
Fonte: Dados da instituição

Para possibilitar a gestão do conhecimento, foi constituído no IFRS um Grupo de
Trabalho (GT) de Acessibilidade para Surdos, onde fazem parte os professores de
Libras (surdos e ouvintes), professor de tradução e interpretação Libras/Português,
tradutores/intérpretes de Libras, a Assessora de Ações Inclusivas do IFRS e a Diretora
de Extensão do IFRS.
A criação do GT é importante para elaborar as políticas e documentos
normativos institucionais que darão origem aos processos, contribuindo também para
a solidificação da cultura inclusiva na instituição.
Conforme Paiva (2004) a gestão do conhecimento promove a identificação,
captura, reutilização, partilha e avaliação das bases de dados, documentos,
procedimentos, experiências explícitas e implícitas da organização. A autora ainda
ressalta que o apoio permanente e contínuo da alta gerência é imprescindível para
que qualquer uma das ações propostas tenham resultado e credibilidade.
Segundo Drucker (2001), as principais condições capacitadoras para a criação
do conhecimento são o livre acesso às informações, o pensamento coletivo, a
participação das pessoas e a realização de reuniões abertas, sendo estas as
pretensões do GT.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização deste estudo foi possível identificar os processos, as atividades
e as tarefas que são necessárias para que se torne possível o ingresso de estudantes
surdos no IFRS, a partir de um processo seletivo acessível.
Pode-se constatar que a realização da prova do processo seletivo em Libras é
muito importante, mas não é o suficiente, pois a acessibilidade para os surdos vai
muito além das provas. Para que o estudante venha a fazer a prova ele precisa ter
acesso às informações, ele precisa ter acesso ao sistema de inscrição, e acima de
tudo ele precisa que as instituições e seus gestores conheçam as pessoas surdas,
sua cultura e identidade, para que então possam planejar processos realmente
inclusivos.
Além disso, ficou em evidência que a gestão por processos e a gestão do
conhecimento são fundamentais para que a instituição alcance os resultados
almejados. Em instituições de ensino, pensar na descrição, na análise e no

aperfeiçoamento dos processos é imprescindível, pois auxilia na identificação de
dificuldades e na correlação entre os mais variados macroprocessos.
Ao final, conclui-se que este é apenas uma parte do estudo e que o mapeamento
dos processos relacionados à acessibilidade dos surdos no ingresso no IFRS,
proporcionou o surgimento de novas ideias e a identificação de algumas necessidades
que ainda não estão sendo atendidas. Assim, para finalizar o trabalho, são
apresentadas algumas sugestões para otimização do processo seletivo para surdos,
como por exemplo, trabalhar na acessibilidade dos editais e do manual do candidato,
providenciar um serviço de atendimento aos estudantes surdos para sanar dúvidas
referentes ao processo seletivo durante todo o período de inscrição e nos processos
que decorrentes das provas, como por exemplo, publicação dos resultados, período
de recursos, prazos para providenciar a documentação para matrícula, entre outros.
Além disso, para o controle do processo, é imprescindível o estabelecimento de
mecanismos que possibilitem a verificação contínua se os surdos estão conseguindo
ingressar no IFRS, avaliando constantemente o processo para propor melhorias.
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A DOCÊNCIA EM TEMPOS DE INCLUSÃO NO BRASIL:
ESTRATÉGIA DISCURSIVA DE SUBJETIVAÇÃO DOCENTE
Alana Cláudia Mohr1
Eixo 4 – Educação e inclusão
Resumo
Este estudo tem como foco analítico os discursos em torno da Inclusão Escolar veiculados pelas
Revistas Integração e Inclusão que, atualmente, vêm configurando e reconfigurando a Educação e, por
consequência, os modos de ser docente. Partindo dos estudos pós-estruturalistas, minha vontade de
saber está em entender como os professores vêm sendo narrados, subjetivados e produzidos a partir
dos discursos da Inclusão Escolar. Para esse movimento utilizo a noção de discurso desenvolvida por
Foucault (2009) como noção metodologia na operacionalização analítica dos materiais selecionados.
Para esse empreendimento analítico utilizei algumas ferramentas analíticas como a
governamentalidade e modos de subjetivação. Foi possível perceber que os discursos, como adjetivo
qualificador, se constituem produtivos e incidem na condução dos docentes subjetivando-os a partir da
produção de determinadas estratégias discursivas, tais como: o empreendimento na formação docente
generalista e polivalente; a formação no exercício diário da docência; e a formação reflexiva como modo
de auto-avaliação. Essa captura de todos por uma racionalidade política que hoje vem legitimando os
modos de ser professor e a conduta em relação à inclusão e ao empreendedorismo vem subjetivando
os processos que os professores fazem de/em si. É possível dizer que a inclusão e o
empreendedorismo operam nos processos de subjetivação de todos e dos professores um efeito em
que se relacionam manifestações de verdade com procedimentos e modelos de conduta, em que os
indivíduos – aqui, os professores – passam a ser objetos, testemunhas e agentes que projetam esses
aspectos da ordem neoliberal, pois, na mesma medida em que são subjetivados por ela, a colocam em
movimento.
Palavras-chave: Inclusão Escolar. Governamentalidade. Subjetivação. Docência.

PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES
O Brasil, acompanhando o cenário mundial, vem promovendo um significativo
movimento em direção a inclusão de todos os alunos no sistema educacional. Esse
processo vem sendo produzido a partir de uma potente rede discursiva que o coloca
como um imperativo que assume uma posição de inquestionabilidade, constituindose como uma verdade desse tempo.
Foucault (2013, p. 54) diz que “a verdade está circularmente ligada a sistemas
de poder, que a produzem e apoiam, e efeitos de poder que ela induz e que a
reproduzem”. Isso porque não há poder sem saber, e a verdade não existe fora do
poder ou sem poder (Idem). Portanto, em cada momento histórico, determinadas
práticas discursivas são legitimadas por redes de poder e saber, que autorizam que
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certas coisas sejam ditas e pensadas e não outras. Diante disso, o investimento neste
texto tem como objetivo pensar como os discursos em torno da inclusão escolar
operam na produção da docência na contemporaneidade, bem como sobre os efeitos
deste tipo de discurso nos processos de subjetivação do professor.
Interessada pela potência das obras de Michel Foucault e também de alguns
autores pós-estruturalistas, meu estudo buscou identificar e compreender as
diferentes maneiras pelas quais os saberes verdadeiros e as tecnologias de poder
atuam para individualizar, subjetivar e constituir sujeitos na contemporaneidade. Mais
especificamente, neste momento, meu interesse esteve em entender e compreender
como os professores vêm sendo narrados nos discursos da inclusão escolar.
Tomo como ponto de partida a ideia de que a formação humana é atravessada
por discursos que constituem práticas, produzem significados e sujeitos, entendendo
que o sujeito é efeito do discurso.
Nesta perspectiva passo a apresentar a inclusão como prática discursiva
histórica que produz a escola e que objetiva e subjetiva o professor de modo
irredutível. Como prática discursiva histórica, entendo-a como um acontecimento
produzido neste mundo sendo, portanto, produto das práticas e das relações de saber
e poder nelas constituídas.
Nesse sentido, a intenção não se dá no âmbito de “descobrir” ou “revelar” a
“verdade mais verdadeira”, e sim na possibilidade de, a partir das relações de poder
e saber na contemporaneidade, perceber e entender como vem acontecendo os
processos de subjetivação docente em tempos de inclusão escolar.

Para esta

empreitada reporto-me aos discursos da inclusão escolar publicado nas Revistas
Integração e Inclusão1 do Ministério da Educação - MEC.
Para colocar em movimento essa problematização, opero com algumas noções
de Foucault, tais como discurso e estratégia discursiva; governamentalidade e modos
de subjetivação, que nesse empreendimento se constituíram como um conjunto de
ferramentas metodológicas.

1

Utilizamos o termo Revista Integração e Inclusão para nomear o material analítico deste estudo, uma
vez que, referem-se à mesma publicação do MEC. Os nomes diferem em função da mudança de sua
nomenclatura, que de Integração passou a se chamar Inclusão: Revista da Educação Especial.

OPERANDO COM AS FERRAMENTAS: PERCURSO METODOLÓGICO
Procurando movimentar o desafio assumido neste estudo, qual seja o de olhar
para a produção discursiva da inclusão escolar e seus efeitos nos modos de
subjetivação docente, passo neste momento a apresentar o percurso metodológico.
Primeiramente, cabe pontuar que a materialidade aqui escolhida para análise,
enquanto produtora de discursos, foi compreendida como produto das relações de
poder e saber que legitimam e autorizam a produção de determinadas verdades em
relação ao docente. Para tanto, busquei um significado para discurso, um significado
operacional que atuando como ferramenta (FOUCAULT, 2009) me levasse a entender
a inclusão como discurso e prática – uma prática social – permeada por relações de
poder.
Trazer o discurso como noção metodológica para o desenvolvimento deste
estudo significou precisamente o fato de recusar as explicações unívocas, as fáceis
interpretações, bem como a insistência de buscar o sentido último ou oculto das
coisas. Fischer (2001) afirma que, para analisar os discursos, em companhia da noção
de discurso desenvolvida por Foucault, há o sentido de estar atento simplesmente
para o nível da existência das palavras, das coisas ditas, trabalhando-se “arduamente
com o próprio discurso, deixando-o aparecer na complexidade que lhe é peculiar” (p.
198). Na perspectiva foucaultiana, o discurso é prática social que se produz “em razão
de relação a relações de poder” (FISCHER, 2001, p. 199).
Foucault (2010b, p. 254) diz que “é preciso considerar o discurso como uma série
de acontecimentos, como acontecimentos políticos, através dos quais o poder é
vinculado e orientado”. Diz ele que, ao tratar o discurso como uma série de
acontecimentos, é preciso estabelecer e descrever as relações que esses
acontecimentos, os quais ele chama de “acontecimentos discursivos” (p. 256),
mantêm com outros acontecimentos que pertencem ao sistema econômico, ou campo
político, ou institucional. Discursos são condicionados por práticas, constituem a
realidade e são constituídos nas relações de poder, que produzem inúmeros saberes.
Interessa-me identificar e analisar quais discursos são produzidos e como o
Estado mobiliza e opera ações para que se tornem produtivos a tal ponto que se
constituam como verdadeiros e produzam a impossibilidade de se pensar fora deles

capturando, assim, os modos de ser docente na contemporaneidade. Uma vez que,
parto da compreensão de que não se pode falar de qualquer coisa em qualquer época.
O material consultado para atender a vontade de saber está composto por vinte
e sete exemplares das Revistas Integração e Inclusão, publicados pelo Ministério da
Educação, entre o período de 1990 a 2011. Desses materiais selecionei como
materialidade analítica as recorrências discursivas que versavam sobre o professor e
a docência, compreendendo essas recorrências como estratégias discursivas de
subjetivação docente.
É, pois, na existência objetiva e material de certas regras discursivas (aqui as
recorrências discursivas em torno da inclusão e do professor) que se irá tomar a
subjetivação docente como objeto na ordem do saber, dando-lhe uma posição-sujeito,
um lugar para ser sujeito dessas práticas discursivas, constituindo um modo de ser
professor da “inclusão” – o professor como objetivado/subjetivado pelos saberes e
pelas relações de poder persistentes nos discursos.
DOCÊNCIA INCLUSIVA: ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DE SUBJETIVAÇÃO
DOCENTE
Os excertos analisados, além de evidenciarem a legitimação discursiva da
revista, possibilitou observar também outros aspectos, como recorrências discursivas
que acabam atuando como estratégias de condução da conduta do leitor, geralmente
identificado como professor. Para este trabalho, será apresentado apenas um recorte
analítico, decorrente de um estudo maior, o qual tensionarei neste momento uma das
estratégias identificadas durante a análise dos materiais.
Possa (2013), ao trazer em seu trabalho uma analítica sobre a formação de
professores considera, a partir de Foucault, os modos de objetivação e subjetivação
como elementos de um processo de constituição deste como pessoa e profissional. A
autora explica que os modos ou processos de objetivação são práticas que, dentro
das estratégias formativas que culturais, políticas e sociais, como no caso analisado
por ela – os saberes e estratégias de formação do curso de Educação Especial da
UFSM –, fazem do indivíduo um objeto de ação dos saberes e das tecnologias de
poder e do Eu. Em relação aos modos ou processos de subjetivação, Possa (2013)
identifica as práticas que movimentam estratégias para fazerem do indivíduo um
sujeito – “um sujeito que assume para si uma posição, pois produz para si uma posição

de sujeito que é acionada por tecnologias do eu que governam a conduta individual e,
nesse sentido, tem-se as estratégias e mecanismos de subjetivação acionados pela
formação” (POSSA, 2013, p. 91).
Neste estudo, os modos de subjetivação são compreendidos e tomados em
relação às formas de atividade sobre si mesmo. Castro (2009) localiza como
possibilidade de significação dos modos de subjetivação o modo de subjetivação que
imprime ao indivíduo um trabalho consigo mesmo. Os professores ao serem narrados
e produzidos pelos discursos da inclusão escolar assumem a posição por
assujeitamento, sendo essa uma relação de força que lhes é exterior, mas que
também, pelo fato de constituí-los, faz parte daquilo que eles mesmos vão se
tornando.
Para isso, tomo a constituição do professor como sujeito moral e ético a partir
dos modos de subjetivação postos em operação nas estratégias discursivas presentes
nas revistas aqui analisadas em torno do ser docente, do constituir-se docente na
contemporaneidade.
Assim, olho para os professores enunciados pelas Revistas como objetivados,
pois ao serem narrados são produzidos pelo discurso da inclusão escolar. Neste
momento os professores assumem a posição de professores da inclusão por
assujeitamento, sendo essa uma relação de força que lhes é exterior. No entanto, ao
mesmo tempo, as estratégias de sensibilização, aceitação e conscientização
colocadas no jogo como objeto, constituem algo importante a ser consumido pelo
próprio sujeito que passa a desejar ser um sujeito deste tempo e, por isso, é
capturado, pois passa a desejar a inclusão tornando-a parte de sua própria
constituição; passa a colocar a inclusão como parte daquilo que eles mesmos vão se
tornando enquanto sujeitos-professores.
Assim, diante da breve apresentação e contextualização do caminho percorrido
e das ferramentas analíticas utilizadas para perpassar e conduzir esse recorte, trago
abaixo uma das estratégias identificadas na pesquisa maior, como estratégia
discursiva de subjetivação docente:
1.

Convencimento docente em aceitar a necessidade de formação e

capacitação constantes: a naturalização do empreendimento em si no discurso
docente

Nesse processo de subjetivação percebemos o investimento discursivo no
sentido de assujeitar a conduta do professor em relação à necessidade de estar
sempre se aperfeiçoando e se capacitando, trazendo-se isso como condição
indispensável para considerar o professor um profissional de qualidade. Tendo as
habilidades necessárias do “ser” docente, cabe agora ao professor a capacitação, a
formação e o aperfeiçoamento para a efetivação e construção de um espaço inclusivo
que receba com qualidade os alunos com deficiência. As condições de possibilidade
de inclusão na escola, bem como conduzem as condutas docentes em relação à
necessidade de formação inicial e continuada, capacitação e aperfeiçoamento,
colocando e produzindo os professores como empreendedores de si.
Urge, principalmente, a capacitação do professor da classe regular e do
especialista para saber atuar frente às necessidades especiais dos alunos.
Essa questão envolve, obrigatoriamente, a formação básica do professor (em
nível de segundo grau), os cursos de pedagogia (em suas várias habilitações)
e de licenciaturas em geral, avançando até os cursos de pós-graduação, por
meio da inclusão de disciplinas e conteúdos sobre esse alunado. (REVISTA
INTEGRAÇÃO, 1996a, p. 32)
A formação de professores é elemento central para elevar a qualidade da
educação brasileira, na perspectiva da implementação da política da
educação inclusiva. (REVISTA INCLUSÃO, 2005, p. 6)
Para os professores que estão recebendo alunos com necessidades
educacionais especiais em suas turmas, faz-se necessária a formação
continuada, e, preventivamente, cumpre examinar a formação inicial de todos
os professores, de modo a assumirem a perspectiva da educação para todos
ao longo de toda a trajetória profissional, aliando qualidade com eqüidade
(REVISTA INCLUSÃO, 2006, p. 40)
Em tempos de inclusão escolar, a formação de professores do ensino regular
deve promover o delineamento de novas práticas pedagógicas, revisando a
organização curricular, o modo de ensinar, a concepção de aprendizagem,
os instrumentos de avaliação, entre outros componentes do cotidiano escolar
que precisam se adequar à educação inclusiva. (REVISTA INCLUSÃO, 2011,
p. 7)

Os excertos que compuseram o corpus analítico desta pesquisa mostraram a
proliferação dos discursos exaltando e produzindo a formação e capacitação dos
professores da rede regular de ensino como condição indispensável para a inclusão
dos alunos com deficiência. Essa rede discursiva tem conduzido os professores a
investirem em si, na forma de um empreendedorismo docente.
Com a inserção nos materiais de análise observamos também que o
governamento dos professores e das suas condutas em relação ao seu preparo

envolve, principalmente: a) o empreendimento na formação generalista e
polivalente – o professor precisa ter todas as formações e informações necessárias
para conseguir ensinar tudo a todos; b) na formação no exercício diário da
docência – o professor precisa perceber que a presença dos alunos com deficiência
em suas salas de aula é um potente recurso de formação diário e; c) na formação
reflexiva – o professor precisa exercer a reflexão sobre suas práticas, perceber suas
atitudes e resultados e se auto avaliar.
a)

Formação generalista e polivalente:
Essa capacitação parte, inicialmente, da necessidade de formar professores

para trabalhar com a diversidade, ou seja, professores que atendam a tudo e a todos
dentro da sala de aula. Essa noção produz a necessidade de formar um professor
polivalente. Machado (2009) traz essa formação do professor polivalente no sentido
de um professor generalista, como um professor capaz de trabalhar com um gama
infindável de sujeitos, sejam eles com deficiência, com diversidade de gênero, com
minorias linguísticas, etc.
É importante que esses docentes se apercebam sempre de que sua formação
não pode ser restrita a um único curso. Sua função exige uma atualização
constante e sistemática, uma formação permanente, visando à renovação de
suas práticas pedagógicas, em benefício dos alunos por eles assistidos.
(REVISTA INTEGRAÇÃO, 1994b, p. 29)
Sobre a formação do professor polivalente, parece-nos que essa proposta é
a que melhor atende às necessidades do país. Um professor que esteja
suficientemente esclarecido acerca do significado das diferenças individuais
poderá beneficiar a qualquer aluno, portador ou não de deficiência. (REVISTA
INTEGRAÇÃO, 1994b, p. 31)

b)

Formação no exercício diário da docência:
Nessa rede discursiva articulada em prol da subjetivação docente em relação a

conduzir-se exaustivamente por formações e capacitações, observa-se como
condição indispensável para a efetivação da inclusão escolar a necessidade de o
professor perceber as diferenças de seus alunos como uma potente fonte de
informação e formação para o aperfeiçoamento de sua prática pedagógica.
O professor, depois de ter aceitado a inclusão, assumido a responsabilidade
pelos sujeitos alunos com deficiência, empreendido em si a formação e capacitação
necessárias, é conduzido a tomar a inclusão, ou seja, a presença dos alunos com
deficiência nas suas salas de aula, como algo positivo para ele. O professor deve ver

e tomar a inclusão como um rico processo de formação profissional e autoformação
enquanto sujeito e cidadão, uma vez que possibilita o respeito às diferenças.
A educação inclusiva envolve um processo de preparação do professor que
considera as diferenças e as dificuldades dos alunos na aprendizagem
escolar como fontes de conhecimento sobre como ensinar e como
aperfeiçoar as condições de trabalho nas salas de aula. (REVISTA
INTEGRAÇÃO, 1997a, p, 35)
O professor que adota a proposta da educação inclusiva considera o aluno
um recurso importante em sala de aula e aproveita as propostas temáticas
que emergem do grupo, valorizando as diferenças individuais e o potencial
dos alunos. (REVISTA INTEGRAÇÃO, 2002, p. 32)

c)

Formação Reflexiva:
A partir dos tensionamentos expostos acima em relação ao constante processo

formativo a que o professor deve submeter-se, é possível perceber que, nos
movimentos relacionados ao processo de escolarização das pessoas com deficiência,
desde a integração até a inclusão escolar, não basta ao professor da sala regular ter
conhecimentos teóricos e aperfeiçoar-se diariamente, planejando e adaptando
metodologias. É necessário, ainda, que esse professor perceba a necessidade de se
auto avaliar, ou seja, de estar em constante exercício de vigilância consigo mesmo.
A formação de educadores para uma escola inclusiva não se restringe a
cursos de capacitação, reciclagem, aperfeiçoamento e outros que são
oferecidos em diferentes instâncias educacionais. A reflexão individual sobre
a prática em sala de aula deve se somar ao conhecimento científico já
existente sobre estratégias de ensino mais dinâmicas e inovadoras.
(REVISTA INCLUSÃO, 2005, p. 46)
O professor pode ampliar as possibilidades de aprendizagem do aluno a partir
de diferentes propostas didáticas as quais ele pode organizar no
desenvolvimento das práticas pedagógicas. Para isso, é importante refletir
sobre os desafios do cotidiano escolar. Este novo olhar e esta nova forma de
atuar ampliam as possibilidades de desenvolvimento profissional e pessoal
do professor. (REVISTA INCLUSÃO, 2010, p. 38)

Dessa forma, na esteira da inclusão escolar, sob a premissa da Educação para
Todos, que tem na diversidade uma de suas justificativas, a formação de professores
segue a lógica do Neoliberalismo, na qual o docente deve primeiramente preocuparse consigo e cuidar de si, para então preocupar-se com o outro e cuidá-lo. O docente,
ao colocar-se no movimento da inclusão escolar como responsável por esse processo,
percebe que, para conseguir cuidar, atender e governar a diversidade de alunos
presentes em sua sala de aula, precisa cuidar e governar a si mesmo, empreender

em si um processo amplo de formação e capacitação, o que implica o mais elevado e
diversificado número possível de cursos.
Nessa lógica, o docente vem sendo produzido para tornar-se o mais flexível
possível, atendendo a uma sociedade marcada pela rapidez da informação. O
professor competente precisa dar conta de tudo e de todos; para isso, precisa passar
e passear por uma gama infindável de cursos, capacitações e aperfeiçoamentos.
INCLUSÃO E A DOCÊNCIA: OUTROS OLHARES SÃO POSSÍVEIS
Os discursos da inclusão escolar ao narrarem práticas, modos de agir, de
planejar, de exercer a docência em uma perspectiva inclusiva, estão operando modos
de ser professor. Esses discursos produzidos em um veículo de respaldo e
legitimação, como as revistas do MEC, estão subjetivando os professores a operarem
sobre si determinadas práticas e técnicas, estas colocadas e produzidas como
“necessárias” para a docência na inclusão escolar.
É possível perceber o docente sendo subjetivado a partir do modo de sujeição,
ou seja, o docente está sendo subjetivado na maneira como se relaciona com a regra
de ser inclusivo e se reconhece ligado à obrigação de colocá-la em prática.
[...] a ênfase é posta então nas formas de relação consigo próprio, nos
procedimentos e técnicas por meio das quais ele as elabora, nos exercícios
pelos quais ele se propõe a si mesmo como objeto a conhecer e nas práticas
que permitem transformar seu próprio modo de ser (FOUCAULT, 2010a, p.
215).

Os discursos inclusivos postos em operação nos materiais analisados
constituem-se como estratégias para a condução da conduta docente em direção à
efetivação e concretização do projeto educacional da inclusão.
O tema do governo aparece nas primeiras análises de Foucault como
historicamente desdobrado tanto no campo político (em relação às “artes de
governar”) quanto no campo moral (“governo de si mesmo”). Para percorrer o caminho
aqui proposto, em torno desse tema do governo, ancorei-me nas abordagens de
Foucault acerca das práticas do sujeito moral que correspondem ao “governo de si”.
Conforme Deacon e Parker (2011, p. 101), “os seres humanos são também
intersubjetivamente sujeitados pelo fato de que eles são governados externamente
por outros e internamente por suas próprias consciências”.

Dessa forma, consegui ver as ações de governamento da população que
resultam em ações que buscam o governamento de cada um, ou seja, pude observar
as práticas docentes da condução de si e do outro. Uma vez que, o docente assume
as verdades produzidas pela racionalidade de Governo em operação, ele se mobiliza
e investe esforços para que tais verdades sejam também assumidas pelos demais
sujeitos.
A noção foucaultiana da governamentalidade, no campo do entendimento ético,
como um “[...] conjunto das práticas pelas quais é possível constituir, definir, organizar,
instrumentalizar as estratégias que os indivíduos, em sua liberdade, podem ter uns
em relação aos outros” (FOUCAULT, 2006, p. 286), vem, no nosso tempo,
constituindo os processos de subjetivação dos professores como sujeitos inclusivos e
empreendedores.
Em consonância com as ideias trazidas por Possa e Naujorks (2012), é possível
dizer que os professores são assujeitados por redes contínuas de vigilância e controle.
Essas redes os subjetivam a encontrar, nos espaços formativos e de atuação, meios
para constituir em si e para si competências e habilidades para que possam ser
reconhecidos, adequados, produtores, consumidores e, principalmente, politicamente
corretos em relação aos outros e à sua atuação.
Nesse estudo, contemplei principalmente, a operação de uma estratégia
discursiva de subjetivação docente

identificada na análise dos materiais:

convencimento docente em aceitar a necessidade de formação e capacitação
constantes: a naturalização do empreendimento em si no discurso docente. Nesse
processo de subjetivação, foi possível perceber o investimento discursivo para
assujeitar a conduta do professor em relação à necessidade de estar sempre se
aperfeiçoando e se capacitando, trazendo isso como necessário para considerar o
professor um profissional de qualidade.
Dessa forma, durante os movimentos analíticos realizados, evidenciou-se que,
além da inclusão como aspecto da ordem neoliberal, é possível também apontar o
empreendedorismo

como

seu

elemento

constituidor.

Nessa

lógica,

a

“responsabilidade” é de todos e de cada um, isto é, cada um deve investir em si,
empreender estratégias e técnicas de e em si na sua produção enquanto sujeito,
tomado no sentido de capital humano, produtivo para o Estado. Essa produção e esse

investimento não estão mais pautados pela lógica do mercado padronizado, da
técnica e capacitação mecânicas, mas atendem à ordem da criatividade, do
diferencial, isto é, não basta apenas capacitar-se, é necessário empreender um
investimento e esforço cognitivo na sua constituição e formação.
O docente é conduzido a investir em si um capital cognitivo em relação à inclusão
escolar, isto é, o docente é eleito como um sujeito capaz e produtivo ao Estado na
lógica neoliberal, uma vez que assume uma posição de sujeito dentro da escola como
capaz e eficiente na condução das condutas dos alunos para entrarem no jogo
econômico. Todos podem e devem participar das atividades, trocas, relações, etc., a
fim de se produzirem e constituírem como sujeitos modernos.
Essa captura de todos por uma racionalidade política que hoje vem legitimando
os modos de ser professor e a conduta em relação à inclusão e ao empreendedorismo
vem subjetivando os processos que os professores fazem de/em si. É possível dizer
que a inclusão e o empreendedorismo operam nos processos de subjetivação de
todos e dos professores um efeito em que se relacionam manifestações de verdade
com procedimentos e modelos de conduta, em que os indivíduos – aqui, os
professores – passam a ser objetos, testemunhas e agentes que projetam esses
aspectos da ordem neoliberal, pois, na mesma medida em que são subjetivados por
ela, a colocam em movimento.
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RESUMO
O obejtivo desse texto é promover uma problematização acerca dos discursos educacionais oficiais da
inclusão escolar, a fim de entender a aliança entre gestão e a inclusão escolar. A inclusão é tomada,
na Contemporaneidade como um discurso naturalizado que trata das “melhores opções” para a
escolarização da pessoa com deficiência em idade escolar. Nas tramas discursivas que circulam nos
documentos oficiais, encontram-se recorrências de que as melhores opções para a aprendizagem e o
desenvolvimento desses sujeitos são aquelas que podem/devem necessariamente ser
desempenhadas/desenvolvidas, por excelência, na escola regular. Nessa esteira, compreende-se que
as políticas educacionais organizam a gestão escolar que coloca em funcionamento o que a inclusão
promove, ou seja, a “erradicação da exclusão” e, por isso, não devem (ou podem) ser questionadas.
Porém, neste texto procuramos movimentar outras formas de pensar a inclusão, e assim produzir outros
discursos e efeitos políticos/pedagógicos. Na perspectiva teórica na qual transitamos, a linguagem é
tomada como produtora de significados, por isso propor a produção de outros discursos é propor outras
escolhas que, sem dúvida, não serão neutras, mas carregadas de outros sentidos. A inclusão como
um imperativo determina modos específicos de ser gestor na racionalidade neoliberal. Tomada como
algo bom e necessário a escola inclusiva, deve ser colocada em funcionamento através da gestão,
mobilizando cada indivíduo para que passe a conduzir a si e os outros. Para dar conta deste principio,
a centralidade dos discursos oficiais da inclusão escolar está na formação docente. Percebe-se, assim
que, a aliança entre inclusão escolar e gestão educacional, como produtora de tramas discursivas,
captura a todos pela via do convencimento de que a formação docente para a inclusão possibilita a
transformação das escolas comuns que, de acordo com os discursos oficiais, fazem funcionar práticas
excludentes em escolas inclusivas que por excelência são espaços que combatem o preconceito e
discriminação.
Palavras-chave: Inclusão escolar. Gestão escolar. Neoliberalismo.

INTRODUÇÃO
Impulsionada por provocações e inquietações experienciadas no âmbito da
minha atuação como professora de Educação Especial na rede regular de ensino de
Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul (RS), fiz a escolha de assumir os riscos de
colocar sob suspeita o que vem sendo produzido nos discursos oficiais, especialmente
aqueles presentes nos documentos do Ministério de Educação e Cultura (MEC), como
a melhor e a única opção para a escolarização das pessoas com deficiência em idade
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escolar, refiro-me aqui à inclusão escolar. Cabe ressaltar que este texto é um recorte
do projeto de Mestrado1, desenvolvido junto ao Programa Pós Graduação da
Universidade Federal de Santa Maria, sob a orientação da professora Marcia Lise
Lunardi-Lazzarin.
Na perspectiva na qual este texto é movimentado, entende-se ser necessária –
praticamente inevitável – a discussão acerca daquilo que celebram como um “direito
de todos”. Por inclusão escolar, tomo o movimento, que junto com outras formas de
inclusão, opera na racionalidade neoliberal, ou seja, a inclusão como estratégia do
Estado brasileiro para fazer acontecer um modo de vida alinhado com o nosso tempo,
leia-se um tipo de vida neoliberal (LOPES, 2013). Na Contemporaneidade, a inclusão
escolar é uma potente estratégia para a universalização dos direitos humanos, e tem
como lócus privilegiado de operacionalização, a escola, espaço para a formação de
sujeitos, produtos e produtores dessa lógica moderna. A defesa da educação inclusiva
que circula nos discursos oficiais, a exemplo do Volume 3 - A Escola - da coleção
Educação inclusiva (2004), aponta que:
Escola inclusiva é, aquela que garante a qualidade de ensino educacional a
cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e
respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades
(BRASIL, 2004, p. 07).

Partindo desses discursos oficiais percebe-se a produtividade da discussão que
toma a inclusão como um princípio, uma racionalidade, uma lógica que vai para além
da demarcação da escola regular como lócus inclusivo. Inclusão escolar pensada
“como processo datado advindo dos muitos movimentos sociais, econômicos e
culturais produzidos na história da Modernidade” e “inventada como uma necessidade
primordial do nosso tempo” (LOPES, 2013, p. 9). A concepção da inclusão como uma
necessidade ocupa o palco do cenário mundial desde meados da década de 90 do
século passado. Ela faz parte de um movimento internacional amplo, tão abrangente
que se torna inteligível e funciona como uma racionalidade inclusiva, implicada numa
determinada lógica de funcionamento das instituições e dos sujeitos.

1

Essa proposta foi qualificada sob o titulo de FORMAÇÃO DE GESTORES EDUCACIONAIS PARA A
EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ARRANJOS E TRAMAS NA CONTEMPORANEIDADE, e pretende-se
defender a dissertação até o final do primeiro semestre de 2016.

Entende-se que vale a pena atentar para o que vem sendo produzido a partir da
circulação e consumo desses discursos oficiais na escola, pois eles naturalizam a
ideia da inclusão. E, quando conceitos como esse são naturalizados,
[...] nos poupam a (quase sempre) difícil tarefa de rastrear de onde vieram e
de que modo passaram de construtos culturais e linguísticos a verdades por
si mesmas. Mas, por outro lado, tal naturalização trava nosso entendimento
e pode travar nossas ações, pois nos mantém presos a significados e
representações que, mesmo tendo sido inventados, são tomados como
eternos, imutáveis e fora do nosso alcance (VEIGA-NETO, 2008, p. 22).

Portanto, a proposta aqui é tomar a inclusão como produtora da exclusão e viceversa; inclusão e exclusão não são processos contrários, nem dicotômicos, e sim,
complementares. Nesse sentido, ancorada nos estudos desenvolvidos por Lunardi
(2001), Lopes (2013) e outros autores, pretendo problematizar a inclusão partindo da
noção de in/exclusão, já que dentro de uma grade de inteligibilidade neoliberal tornase possível que inclusão e exclusão sejam faces da mesma moeda. Para Lunardi
(2001)
inclusão/exclusão são faces da mesma moeda, ou seja, elas operam
simultaneamente, não se resolvem dialeticamente, fazem parte de um
mesmo sistema de representação, ou seja, fazem parte de uma mesma
matriz de poder (2001, s/n).

Proponho realizar, neste trabalho, um exercício de problematização, ou seja, ao
suspeitar dos acontecimentos dados por naturais, tais como a superação da exclusão
com o advento dos movimentos mundiais que preconizaram a inclusão escolar na
década de 1990, olho para o que temos hoje, como algo que não esteve desde sempre
aí, e sim como produto de formações discursivas que dão status de verdade e
legitimam a inclusão.
Portanto, neste texto, procuro movimentar outras formas de pensar a inclusão, e
assim produzir outros discursos e efeitos políticos/pedagógicos no contexto
educacional que estou inserida. Na perspectiva na qual me filio, a linguagem é tomada
como produtora de significados, por isso propor a produção de outros discursos é
propor outras escolhas que, sem dúvida, não serão neutras, mas carregadas de outros
sentidos.

Dessa forma, para esse texto pretendo focar na problematização dos discursos
educacionais oficiais da inclusão escolar, a fim de entender a aliança entre gestão e
a inclusão escolar.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA
A concepção de educação inclusiva que orienta as politicas educacionais e os atuais marcos
normativos e legais rompe com uma trajetória de exclusão e segregação das pessoas com deficiência,
alterando as práticas educacionais para garantir a igualdade de acesso e permanência na escola, por
meio da matrícula dos alunos público alvo da educação especial nas classes comuns do ensino regular
[...] (Marcos Políticos Legais, BRASIL, 2010, p. 7).

O discurso presente no quadro acima dá um tom de que tudo está resolvido. Os
alunos incluídos não sofrem mais exclusão por que estão “dentro” da escola regular.
Será? Então, a inclusão é uma questão de espaço, de estar dentro ou fora da escola
comum? De estar no centro ou na periferia dessa instituição? E o limite dessa tensão?
Creio que essas perguntas se aliam a um modo de pensar proposto pelo movimento
filosófico pós-estruturalista, com ele sinto-me provocada a questionar o central,
nuclear, normal, verdadeiro, enfim, os discursos absolutos e universais.
O pós-estruturalismo é um movimento filosófico da década de 1960 que leva em
conta “que os limites do conhecimento têm um papel inevitável em seu âmago”
(WILLIAMS, 2012, p. 13, grifo do autor). Pensar nos limites do conhecimento, nos
permite considerar que não existe um dentro e um fora, em termos de inclusão, por
exemplo. O limite pode ser compreendido como algo positivo por si mesmo e não
como oposição ao interior. Essa ideia nos leva a tomar as fronteiras, tão fidedignas
quanto o centro, ou seja, incita a considerar a produtividade dos limites ou fronteiras
externas ao interior, entendo que esse interior é o que ocupa o centro dos documentos
oficiais em relação à inclusão, e encontra na escola possibilidade de acontecimento.
Por isso, me interesso com o pós-estruturalismo, pois ele se apresenta como uma
possibilidade de ruptura. De romper com esse centro seguro e se propor a olhar para
os limites, as exceções e fugas desse discurso em circulação nos documentos oficiais
que tratam da inclusão escolar. Para mim, essa escolha teórica dá condições para a
problematização e o tensionamento da dicotomia: inclusão escolar boa ou ruim, por
considerar que “[...] a verdade se torna uma questão de perspectiva ao invés de uma
ordem absoluta” (WILLIANS, 2012, p. 31).

A inclusão é tomada, na Contemporaneidade como um discurso naturalizado
que trata das “melhores opções” para a escolarização do deficiente. Nas tramas
discursivas que circulam nos documentos oficiais, encontram-se recorrências de que
as melhores opções para a aprendizagem e o desenvolvimento dos sujeitos com
deficiência

são

aquelas

que

podem/devem

necessariamente

ser

desempenhadas/desenvolvidas, por excelência, na escola regular.
Nessa esteira, compreende-se que as políticas educacionais organizam a gestão
educacional que coloca em funcionamento o que a inclusão promove, ou seja, a
“erradicação da exclusão” e, por isso, não devem (ou podem) ser questionadas. Dito
de outra maneira, a inclusão é entendida como o oposto da exclusão, no entanto, essa
compreensão rasa pode anular as possibilidades de questionamentos, já que de
acordo com Rech (2011, p. 27),
A inclusão, vista como antônimo da exclusão, gera na população uma ideia
de mudança plena, de comprometimento com as melhorias exigidas pela
sociedade. Ela passa a ser entendida como a “salvação educacional”, como
a única forma de aceitar, respeitar e conviver com o outro.

Assim, como já anunciado anteriormente, a linguagem não é tomada, na
perspectiva na qual movimento esta escrita, pela lógica da representação. Ao
descrever “algo” não pretendo com isso, dizer como esse “algo” funciona ou deva
funcionar, mas quero falar de como esse “algo” foi produzido, contestando o caráter
eterno e imutável de certos “algos”. Dessa forma, a proposta aqui, é considerar que
“as políticas de inclusão não são, por si só, nem boas, nem necessárias [...]” (VEIGANETO, 2008, p. 11, grifo do autor), e com isso tensionar a naturalização da inclusão,
Veiga-Neto (2008, p.14) afirma vir daí “o entendimento de que a inclusão é um
imperativo, isto é, tanto uma verdade inquestionável, indiscutível, evidente por si
mesma, quanto – e por isso mesmo [...] – uma necessidade autojustificada”. Por isso,
conforme já anunciei, para o desenvolvimento desta escrita, filio-me com o campo
pós-estruturalista, e, principalmente, com algumas porções do pensamento de Michel
Foucault, especialmente a noção de discurso, que atravessa este texto. Pois, é uma
potente ferramenta conceitual/analítica. Por discurso, estou tomando as práticas que
produzem verdades em relação a saberes, que são construções históricas. De acordo,
com Foucault (2000), o discurso é tomado como uma prática que produz os objetos
de que fala, inclusive os sujeitos, ou seja, não é mera denominação das coisas. É

nesse sentido, que proponho olhar para a linguagem como central para dar conta da
minha intenção de problematizar os discursos da inclusão escolar fim de entender a
aliança entre gestão e a inclusão escolar.
ANÁLISE
As condições de possibilidades para a circulação e produção do discurso
totalitário e estático que captura a todos nas tramas entre gestão educacional e
inclusão escolar, encontra no documento “Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica: diversidade e inclusão”, um forte respaldo:
Assume-se, portanto, que as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica
terão como fundamento essencial a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade
têm de garantir a democratização do acesso, inclusão, permanência e sucesso das crianças, jovens e
adultos na instituição educacional, sobretudo em idade própria a cada etapa e modalidade; a
aprendizagem para continuidade dos estudos; e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da
Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 19).

O registro desse discurso está alojado na racionalidade contemporânea
neoliberal, que prevê a ideia de colocar todos no jogo que cria a sensação de que
somos autônomos, livres e que podemos fazer escolhas. Essa matriz neoliberal toma
o neoliberalismo como uma forma de vida. Lopes (2009), ancorada nos estudos de
Foucault (2007) em relação ao neoliberalismo - nos quais o autor aponta para a
existência de um ponto comum entre o econômico e o social, que é a regra da não
exclusão -, indica as possibilidades de a inclusão ser tomada como um imperativo
neoliberal, pois, nessa ordem, busca-se manter todos “dentro” da escola e do
mercado. Nessa perspectiva, Rech (2007, p.31) complementa afirmando que “isto
quer dizer que, tanto na educação como nas demais áreas, a regra é não estar
excluído e, consequentemente, não excluir o seu próximo”.
Percebendo a importância de pensar sobre as relações que se estabelecem
nesses arranjos e tramas entre inclusão e gestão, procurei no site da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), por
documentos e programas que se ocupam da formação de gestores para a inclusão.
Percebi que na centralidade dessa temática está o documento orientador do programa
Educação Inclusiva: Direito à diversidade (BRASIL, 2005).

Ao realizar a leitura desse documento, fui levada a pensar: então, para que a
inclusão “dê certo” precisamos formar gestores e professores engajados? Sardagna
(2013, p.58) entende que em tempos de inclusão escolar os sujeitos são
reposicionados, e com isso passam a serem necessários novos procedimentos de
controle, mediante as novas formas de governamentalidade que se apresentam na
contemporaneidade, assim, “é evidenciada a necessidade da ‘formação continuada
em educação inclusiva’ para professores e equipes diretivas”.
Quanto à formação continuada, o documento orientador do programa Educação
Inclusiva: Direito à Diversidade prevê que os gestores e educadores devem:
“transformar os sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos, tendo como princípio, a
garantia do direito dos alunos com necessidades educacionais especiais de acesso e permanência,
com qualidade, nas escolas regulares” (BRASIL, 2005, p. 09, grifo meu).

Parece-me que o termo “transformar” está vinculado a ideia de histórico da
Educação Especial que, num resgate linear e simplista, passa de concepções
excludentes – na Antiguidade, onde os sujeitos com deficiência eram abandonados a
própria sorte – para práticas segregadoras – na Idade Média com a criação de
instituições e conventos – e, posteriormente, para práticas integracionistas – com as
classes e escolas especiais. Entendo que esse registro histórico linear produz a ideia
de que com o atual paradigma da inclusão “surge” a possibilidade de “transformar os
excluídos e segregados em incluídos” e, dessa forma, superarmos os paradigmas
anteriores, excludentes e segregacionistas, para resolver, de vez, a questão da
exclusão.
Porém, entendo que nessa lógica de paradigmas precisamos colocar sob
suspeita a própria noção evolutiva e linear das práticas de in/exclusão, entendo que a
ideia de histórico da educação especial é pouco questionada/pensada e concordo com
Sardagna (2013, p.58), quando afirma que:
Não se trata, portanto, de uma substituição de uns espaços por outros, mas
muito mais o resultado de um reposicionamento dos sujeitos, exigindo novos
procedimentos
de
controle,
mediante
as
novas
formas
de
governamentalidade que se apresentam em tempos de inclusão escolar.

Nesse sentido me parece produtivo sinalizar, que a própria área Educação
Especial, passa por uma diluição, um esmaecimento frente à perspectiva da educação
inclusiva. Explico melhor, quero dizer, que visualizo nos discursos que circulam nos
documentos oficiais que a Educação Especial é tomada como sinônimo de educação

inclusiva. Esse esmaecimento da Educação Especial, como área de saber, diante da
“perspectiva da educação inclusiva” vinculada nesses discursos, aponta para uma das
alianças para que a gestão da inclusão funcione.
As políticas de Educação Especial, tais como os Marcos históricos e normativos,
da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva,
vem apontando que:
A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional especializado
substitutivo ao ensino comum, evidenciando diferentes compreensões, terminologias e modalidades
que levaram à criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais (BRASIL,
2010, p. 10).

É destacada nesse mesmo texto a ideia de que, por mais que no Brasil o
atendimento às pessoas com deficiência tenha iniciado na época do Império, com a
criação do Imperial dos meninos cegos e do Instituto dos surdos-mudos, passando no
início do século XX pela fundação do Instituto Pestalozzi, para o atendimento das
pessoas com deficiência mental, ainda assim, “nesse período, não se efetiva uma
política de acesso universal à educação, permanecendo a concepção de ‘políticas
especiais’ para tratar da educação de alunos com deficiência” (BRASIL, 2010, p.11,
grifo do autor).
Entendo que essas “políticas especiais” são atribuídas à Educação Especial,
uma vez que não apontam para os sistemas de ensino a necessidade de
“transformação” para o atendimento das pessoas com deficiência. Porém, conforme
já sinalizei, para a década de 90 é conferida, nos discursos oficiais, tal necessidade
de mudança e “transformação” nos sistemas de ensino:
[...] nessa década, documentos como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a
Declaração de Salamanca (1994) passam a influenciar a formulação das políticas públicas da educação
inclusiva (BRASIL, 2010, p. 11 e 12).

Começa-se, então, a encontrar nos documentos oficiais a ideia da “perspectiva
da educação inclusiva” em detrimento da Educação Especial. Essa “nova concepção”
é reforçada pela Convenção da Guatemala (1999), como podemos perceber no
excerto abaixo, que ressalta a importância do Decreto que promulga essa convenção,
no Brasil, em 2001:
Este Decreto tem importante repercussão na educação, exigindo uma reinterpretação da educação
especial, compreendida no contexto da diferenciação, adotado para promover a eliminação das
barreiras que impedem o acesso à escolarização (BRASIL, 2010, p. 13).

Porém, assim como Lunardi (2003), em sua tese, não pretendo com o
tensionamento traçado acima, simplesmente imprimir uma relação de fatos,

acontecimentos, situações ou datas, pelo contrário, minha intenção é com a
problemática lançada, ressaltar alguns acontecimentos históricos que considero
importantes para a percepção do enfraquecimento da Educação Especial frente à
educação inclusiva, e a necessidade de formação de gestores nesse contexto.
Busquei, com isso, movimentar outras peças para poder entender a produção da
inclusão na Contemporaneidade. Parece-me que a emergência da “perspectiva da
educação inclusiva” fez com que deixássemos de encontrar nos discursos oficiais a
centralidade da Educação Especial, implicando na produção da necessidade de
formação docente para a transformação da escola comum em escola inclusiva.
Olhando para essa materialidade, me pareceu que um dos efeitos da captura da
inclusão é justamente, tomar a Educação Especial como área de saber, para a qual
foi delegada, no decorrer dos anos, a tarefa de educar os deficientes em instituições,
escolas e classes especiais, como quem legitima que, atualmente a melhor forma de
escolarização para os deficientes se dá na escola regular.
Na própria Política Nacional de Educação Especial é atribuída à área, a ideia
linear de histórico da Educação Especial, que vai das práticas segregacionistas e
excludentes as atuais práticas inclusivas. Entendo, a partir da perspectiva que estou
usando, que o esmaecimento da Educação Especial frente a educação inclusiva, se
dá justamente por que há um deslocamento de ênfase, que antes estava centrada
num poder disciplinar, no caso a Educação Especial olhando para o sujeito em si, na
correção do corpo do deficiente e que atualmente está nas políticas de inclusão, temos
aí um refinamento nesses processos, passa-se a regulamentar e conduzir uma
população de deficientes, ao invés de um sujeito com deficiência. Para Lunardi:
A normalização foi trabalhada no sentido da população, ou melhor, de uma
regulamentação em que a disciplina que se operava no detalhe, o corporal e
o individual é transferida para o nível do biopoder, institui-se na forma de uma
população que se quer gerenciar e controlar, mas esse controle, agora, vêse em redes flexíveis e flutuantes (2003, p. 167)

Parece-me que aqui temos uma produtiva aliança para fazer a inclusão
funcionar, com o agenciamento que se dá com a própria área da Educação Especial,
que faz a defesa de que:
Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a proposta a proposta
pedagógica da escola regular [...] (BRASIL, 2010, p.20).

Para dar conta da promessa de superação da exclusão, na “perspectiva
inclusiva”, outros sujeitos, para além daqueles que circulam no campo da Educação
Especial, são convocados a participar do processo de escolarização dos alunos com
deficiência. Podemos perceber essa “nova ordem” da educação inclusiva em
enunciados como o extraído da Resolução CNE/CP nº 01/2002, que estabelece as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica, a qual:
Define que as instituições de ensino superior devem prever, em sua organização curricular, formação
docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as
especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2010, p. 13).

Assim, todos são convidados a participar da construção de uma sociedade
menos excludente e justa, já que, de acordo com as políticas públicas para a inclusão,
“Essa concepção questiona a exclusão social e demais formas de privilégios e de
hierarquias das sociedades contemporâneas [...]” (BRASIL, 2010, p. 16). Resta saber,
então, por que diante dessa ideia de “perspectiva inclusiva para uma sociedade mais
justa” é produtivo tensionarmos e problematizarmos as questões da inclusão.
Concordo com Sardagna (2013, p.47) que “os acontecimentos da década de
1990 em favor da inclusão escolar não significaram uma ruptura nas práticas, uma
vez que as condições para a emergência desses acontecimentos vêm sendo
estabelecidas há muito”. As práticas de institucionalização do anormal de 1950 a
1960, o período de 1970/80 quando ocorreu a proliferação das classes especiais e
escolas especiais, ganharam diferentes contornos e possibilitaram a atual lógica de
responsabilização de todos pela educação, premissa básica da inclusão escolar.
Entendo que no lócus da escola, a gestão para a inclusão tem importante função
nessa captura e faz circular o discurso da inclusão como verdade incontestável e que
diz respeito a todos. É nesse espaço que esse processo entendido como direito de
todos, é colocado em funcionamento e passa a circular como verdade. Para Sardagna
(2013, p. 45), a política de inclusão “envolvendo a todos, passa a ser uma política de
regulamentação da vida da população que, na articulação das práticas, acaba por
regular os fenômenos sociais”.
Por isso, aponto para a necessidade de pensarmos nas interfaces da inclusão
compreendida “[...] no enquadramento mais amplo dos novos fenômenos sociais,
econômicos, culturais e políticos correntes no mundo contemporâneo. Isso significa

assumir radicalmente a interdependência dos fenômenos sociais” (VEIGA-NETO,
2008, p. 16).
Nesse sentido percebo outra aliança, tão produtiva quanto à aliança com a
Educação Especial, que se dá com a Gestão Democrática. Ao cursar a Especialização
em Gestão Educacional no ano de 2009/2010 pela UFSM, estudei sobre a passagem
do termo “administração” para “gestão” escolar, que pressupõe uma série de
implicações de ordem conceitual. A mudança do papel do diretor na concepção de
administração escolar para gestor traz em si o entendimento de que o segundo é
aquele que, dentro de uma lógica de gestão democrática, lidera, incentiva e dá maior
importância às relações sociais e interpessoais, enquanto que o primeiro está
vinculado às características de autoridade máxima. Klaus (2014, p. 09 e 10), ao
pesquisar a emergência da administração educacional no Brasil e a mudança de
ênfase da administração para a gestão educacional, aponta que:
A partir da emergência da administração da educação, que está implicada
com a escolarização de massas, necessária para que o País se desenvolva,
constituem‐se dois entendimentos centrais na educação até a atualidade —
apesar de ganharem novas nuances e algumas descontinuidades,
principalmente a partir dos anos 1990. Refiro‐me ao papel da educação
escolarizada que não tem como centro a questão do conhecimento, mas a
constituição de tipos específicos de sujeitos, capazes de participarem dos
diferentes reajustamentos sociais; refiro‐me, também, ao papel do professor,
que perde parte das suas funções docentes. O mais interessante é que a
perda de parte das funções não significa menos visibilidade da docência. Pelo
contrário, o docente será cada vez mais objeto dos diferentes experts,
considerados capazes de apontar as inúmeras falhas do fazer docente e os
possíveis caminhos a serem adotados. Pode‐se dizer que, em um primeiro
momento, o magistério, considerado imperfeito, será alvo dos
administradores escolares, que serão colegas ditos mais capacitados para
conduzir a instituição escolar.

Na lógica dos estudos realizados no âmbito do curso de Especialização
mencionado, a ideia de gestão democrática é tomada como a dissolução do centro de
poder que encontrávamos na administração escolar, para instaurar nessa nova
concepção, “[...] a crença de que a participação consciente da comunidade nos
espaços democráticos da gestão escolar, pode significar a aproximação desta prática
aos interesses sociais” (DRABACH, 2009, p.74). Então, basicamente, de acordo com
esse discurso o que acontece nesse processo de transição é que, mudamos de uma
administração – que tem um centro de poder localizado num expert – para uma gestão
que dissolve esse poder entre a comunidade escolar.

É nesse ínterim da mudança de administração para a gestão, que percebo estar
alocada a necessidade de convencer os sujeitos que a educação é um direito de todos
e, por isso, todos devemos nos ocupar de defender e trabalhar em prol desse projeto,
uma vez que ele está fundamentado na questão dos direitos humanos, os quais, por
sua vez, também são incontestáveis.
Quando, na carta direcionada aos secretários que participaram do Programa
Educação Inclusiva: Direito a Diversidade, é defendida a ideia de que “os gestores
que participam do Programa deverão ter uma atuação coletiva na busca da qualidade
e do respeito aos direitos constitucionais dos alunos com necessidades educacionais
especiais” (BRASIL, 2005, p. 07), podemos perceber a produtividade dessa nova
concepção de gestão democrática, que aliançada com a inclusão escolar faz circular
discursos que promovem a ideia de que todos temos o direito à educação, e que
somos todos responsáveis por esse processo.
Klaus (2014, p. 10-11) aponta que “a mudança de ênfase da administração para
a gestão está completamente atrelada a estas novas formas de vida que estão
relacionadas com o neoliberalismo e com a reforma do Estado”. Atualmente, percebese a importância que tem sido dada às políticas públicas de universalização da
educação. Nesse contexto, para dar conta desse projeto de “educação para todos”,
podemos perceber nos documentos oficiais a centralidade na formação docente para
a inclusão como sendo o grande desafio da gestão educacional para o êxito de tal
projeto. Para Santos (2010, p. 137) “podemos ver ainda hoje, pelo menos em parte, o
ideal comeniano1 de educação ser perseguido pelas escolas. No contexto brasileiro,
por exemplo, tal ideal tem sido ressignificado pelas novas formas de inclusão e gestão
escolar”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Creio que, com essa problematização, podemos refinar essa discussão e
perceber que a inclusão, na maioria das vezes, é compreendida nos discursos que
circulam nos documentos oficiais, “[...] de forma binária, ou seja, incluídos são aqueles
1

Uma discussão mais aprofundada encontrei na leitura de Narodowski, Mariano. Comenius & a
Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. Nessa obra, o autor discorre sobre os princípios de
educação para todos defendidos pelo pedagogo do século XVII, e defende que “Comenius constitui-se
numa referência inicial, uma vez que ele dispõe elementos sem os quais a Pedagogia moderna seria
irreconhecível em suas principais facções e matizes presentes” (NARODOWSKI, 2004, p. 16).

que estão do lado de dentro da escola regular; excluídos são aqueles que se
encontram do lado de fora” (LOPES et al, 2010, p.23).
Nessa lógica, pude perceber que a aliança entre inclusão escolar e gestão
educacional produz tramas discursivas que capturam a todos pela via do
convencimento, de que a formação docente para a inclusão possibilita a
transformação das escolas comuns – compreendida nesse discurso como o lugar de
chegada para todos, pois ela é considerada inclusiva por excelência – em escolas
inclusivas que, de acordo com os discursos oficiais, fazem funcionar práticas que
erradicam de vez a exclusão, já que permite a convivência de todos de maneira
colaborativa, de forma que todos ganham com a inclusão das pessoas com
deficiência. Então, tomada como algo bom e necessário a inclusão escolar deve ser
colocada em funcionamento através da gestão, mobilizando cada indivíduo para que
passe a conduzir a si e os outros.
A inclusão como um imperativo determina modos específicos de ser gestor na
racionalidade neoliberal. Percebi o agenciamento com a área da Educação Especial
e achei interessante sinalizar esse, com um possível efeito dessas tramas da captura
para a gestão da inclusão. Consegui compreender essa aliança com a Educação
Especial, quando na Política Nacional de Educação Especial aparece fortemente
marcado o discurso que convoca a todos, pela via do convencimento em relação às
vantagens dessa “nova perspectiva inclusiva” e da necessidade de formação docente
para a “transformação da escola”. Temos ai, uma produtiva aliança: da inclusão com
a área da Educação Especial, que produz discursos que corroboram com a ideia
veiculada nos documentos oficiais, os quais defendem que a escola regular deve ser
inclusiva por excelência e que é a melhor opção de escolarização para as pessoas
com deficiência, em idade escolar.
Assim, tomada como algo bom e necessário a escola inclusiva, deve ser
colocada em funcionamento através da gestão, mobilizando cada indivíduo para que
passe a conduzir a si e os outros. Para dar conta deste principio, a centralidade dos
discursos oficiais da inclusão escolar está na formação docente. Portanto, a formação
é o grande desafio da gestão educacional para o êxito do projeto da escola inclusiva.
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A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA INCLUSÃO ESCOLAR DO FILHO COM
ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: UMA REALIDADE POSSÍVEL?
Andréia Jaqueline Devalle Rech1
Soraia Napoleão Freitas2
Eixo 4 – Educação e inclusão
RESUMO
A inclusão escolar do aluno com altas habilidades/superdotação (AH/SD) tem sido um desafio
enfrentado pelo professor do ensino regular. Contudo, o professor não pode se sentir solitário durante
este processo, ele precisa contar com o apoio da gestão escolar, do educador especial e, também, da
família que tem o filho com AH/SD. No entanto, algumas escolas apresentam dificuldades em visualizar
a família como parceira na inclusão escolar. Diante disso, esta pesquisa foi proposta com intuito de
compreender a articulação entre família e escola, verificando as barreiras que dificultam essa parceria
para, com isso, visualizar as influências da família no processo de inclusão escolar do filho/aluno com
AH/SD. Desse modo, participaram da pesquisa 13 famílias com filhos identificados com AH/SD há mais
de um ano e que foram assíduos durante o ano de 2014 no Programa de Incentivo ao Talento – PIT.
Além das famílias, participaram sete educadores especiais, seis professoras dos anos iniciais e cinco
professoras conselheiras que, no ano de 2015, atuaram com os alunos com AH/SD. Em relação ao
método, optou-se pela abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. Os instrumentos de coleta de
dados selecionados foram: entrevista narrativa, Questionário de Caracterização do Sistema Familiar
Versão – Pais ou Responsável, Checklist da Rotina Compartilhada e Envolvimento entre Família-escola
(versão para professores) e Checklist da Rotina Compartilhada e Envolvimento entre Família-escola
(versão pais - mãe, pai ou responsável). Esta pesquisa encontra-se em fase de análise dos dados.
Portanto, até o presente momento, foram analisados os dois Checklists, e os dados sinalizam alguns
entraves/barreiras na relação entre famíla e escola, o que tem refletido diretamente na pouca
participação da família durante o processo de inclusão do filho com AH/SD. Desse modo, acredita-se
que quando a família e a escola trabalharem de forma colaborativa haverá maior probabilidade de êxito
na inclusão escolar do filho/aluno com AH/SD. Tudo isso, pois estas duas instituições são
imprencindíveis na vida do sujeito incluído e, cada uma delas, tem sua devida importância e, se juntas
somarem esforços, poderão compartilhar seus conhecimentos em prol da inclusão desse aluno públicoalvo da educação especial.
Palavras-chave: Família. Inclusão Escolar. Altas Habilidades/superdotação.

INTRODUÇÃO
Embora a inclusão escolar seja uma realidade em algumas escolas brasileiras,
determinados alunos com altas habilidades/superdotação (AH/SD) ainda se
encontram em situações de exclusão escolar. Muitos são os fatores que predispõem
esses alunos a vivenciarem tais situações. Uma dessas diz respeito a não
identificação das AH/SD desses alunos. Nesse contexto, muitos professores de classe
comum não tiveram, em sua formação acadêmica, disciplinas que abordassem os
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comportamentos que os alunos com AH/SD apresentam, os processos de
identificação e as formas de atendimento educacional especializado (AEE), ao qual
esses alunos têm direito.
Nesse aspecto, surge a família como suporte à identificação das AH/SD
apresentadas pelos seus filhos. Por isso, há necessidade de levar em consideração
mais de um ambiente quando o aluno com comportamentos de AH/SD for submetido
ao processo de identificação de suas habilidades.
É da família que se espera receber suporte afetivo e educacional que servirá
como base para a vida adulta dos filhos, em que os pais devem ser o pilar que
sustentam os filhos. Sendo assim, é imprescindível que pais e filhos tenham um bom
relacionamento, pautado na compreensão mútua, além do respeito de um para com o
outro.
Pensando por este viés, a família é fundamental durante a identificação das
AH/SD. Na maioria das vezes, segundo Moreno, Costa e Gálvez (1997), é a família
que acompanha as diferentes fases de desenvolvimento de seu filho, e, por isso,
podem relatar dados importantes desse desenvolvimento.
Desse modo, acredita-se que os pais são peças fundamentais e, por isso devem
fazer parte do processo de identificação dos filhos com comportamentos de AH/SD,
visando ao reconhecimento da identidade que esses sujeitos têm direito de assumir.
Tudo isso deve objetivar que, quando chegarem à idade escolar, esses alunos
possam ter acesso a uma escola comum que lhes garanta uma educação de
qualidade, incluindo-os, não apenas lhes permitindo o acesso à escola.
É preciso refletir que durante o processo de inclusão escolar o professor precisa
estabelecer parcerias: gestão escolar, educador especial, comunidade escolar,
familiares, etc. Estes parceiros devem apoiar o professor e colaborar na busca de
alternativas que venham ao encontro das necessidades que os alunos com AH/SD,
público-alvo1 da educação especial, apresentam.
Sendo assim, a família pode ser constituir como parte essencial na inclusão
escolar do filho com AH/SD, pois se espera que ela seja o principal suporte do filho
nas dificuldades que este poderá encontrar no percurso escolar. No entanto, “muitas
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Os alunos que constituem o público-alvo da educação especial são aqueles que apresentam
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008).

vezes, os pais vivenciam o drama de verem seus filhos sem o devido atendimento,
somado a uma sensação de impotência por não prover o suficiente” (SAKAGUTI,
2010, p. 16). Portanto, acredita-se que algumas famílias podem colaborar na inclusão
escolar do seu filho com AH/SD, podendo, então, discutir sobre as diferentes
necessidades apresentadas por este. Entre essas, constam suas demandas pessoais,
desde a personalidade até as preferências que interferem diretamente na
aprendizagem e no desenvolvimento dos potenciais dos alunos com AH/SD. No
entanto, é preciso destacar que há, também, famílias que desconhecem as demandas
advindas dos comportamentos de AH/SD apresentadas pelos seus filhos e, por isso,
necessitarão de orientações de profissionais capacitados na área de AH/SD.
Após apresentar, de forma breve, a temática dessa pesquisa de doutorado
destaca-se, a seguir, o problema de pesquisa que norteou este estudo: “de que forma
a família e a escola poderão se articular para superar as barreiras que dificultam esse
processo, permitindo assim que a família influencie durante o processo de inclusão
escolar do filho com AH/SD?”.
O objetivo geral teve como finalidade: “compreender a articulação entre família
e escola, verificando as barreiras que dificultam essa parceria para, com isso,
visualizar as influências da família no processo de inclusão escolar do filho/aluno com
altas habilidades/superdotação”.
A seguir, serão apresentados os principais conceitos que constituíram a base da
fundamentação teórica que tem subsidiado as discussões da pesquisa proposta.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
É importante ressaltar que, para este texto, utilizou-se o conceito de
superdotação proposto por Renzulli (1986), tendo em vista que suas pesquisas têm
influenciado nas discussões de diversos estudos realizados por pesquisadores
brasileiros. Inclusive foram publicadas as últimas políticas públicas, com base nessa
concepção de superdotação (BRASIL, 2001, 2008) que, então, definiram a
terminologia “altas habilidades/superdotação (AH/SD)”, com o intuito de identificar e
realizar um atendimento educacional para essa parcela da população que, muitas
vezes, não tem suas habilidades identificadas e, com isso, permanece à margem do
sistema educacional brasileiro.

Renzulli (1986) caracterizou dois tipos de superdotação: superdotação
acadêmica e superdotação produtivo-criativa, ressaltando que:
a) Ambos tipos são importantes; (b) geralmente há uma interação entre os
dois tipos; c) programas especiais devem tomar medidas adequadas para
incentivar os dois tipos de superdotação bem como oportunizar inúmeras
ocasiões para que os dois tipos interajam um com o outro1 (RENZULLI, 1986,
p. 4, tradução nossa).

Sendo assim, o pesquisador não aferiu juízo de valor entre os dois tipos de
superdotação, mas sim as dividiu para melhor explicá-las e, assim, propor programas
de enriquecimento direcionado para ambos.
Além de pontuar sobre a teoria de superdotação que fundamentou o presente
estudo, é igualmente importante definir o conceito de inteligência que permeou este
texto: a teoria das inteligências múltiplas (GARDNER, 2009).
Gardner propôs a Teoria das Inteligências Múltiplas, identificando a existência
de oito diferentes inteligências: linguística, lógico-matemática, musical, espacial,
corporal-cinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Gardner (2009, p. 18),
define inteligência como “[...] um potencial biopsicológico de processar informações
de determinadas maneiras para resolver problemas ou criar produtos que sejam
valorizados por, pelo menos, uma cultura ou comunidade”.
Assim sendo, acredita-se que Gardner, poderá subsidiar as discussões acerca
desse complexo conceito que é a inteligência, com o intuito de compreender de que
forma esta se manifesta na pessoa com AH/SD. Com isso, tais concepções poderão
contribuir para a identificação dos comportamentos de AH/SD, assim como para o
encaminhamento desses sujeitos para que seus potenciais sejam estimulados e
desenvolvidos, tendo em vista que, “[...] nosso maior desafio como educadores é criar
condições que transformem esse potencial em desempenho” (RENZULLI, 2014, p.
222).
Por fim, a última definição que precisa ser explicitada é a “família”. Conceituá-la
é uma tarefa complexa em nossa atual sociedade, uma vez que ela não é definida
apenas a partir dos laços consanguíneos, como antigamente o foi. Por ser um
microssistema social, ela tanto influencia quanto sofre influências dos demais
Texto original: “a) Both types are important; b) there is usually an interaction between the two types;
c) special programmes should make appropriate provisions for encouraging both types of giftedness as
well as the numerous occasions when the two types interact with one another” (RENZULLI, 1986, p. 4).
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microssistemas que interagem com ela. Dessa forma, a família encontra-se em
constantes transformações, uma vez que a sociedade vai se modificando e, com isso,
interagindo, influenciando e moldando a estrutura familiar. Assim, compreendemos a
família do século XXI como uma família contemporânea que, nem sempre,
[...] constituiu-se em torno de um homem, uma mulher e o(s) filho(s), sendo
os pais não necessariamente os genitores, é uma família modificada em
grande número de funções sociais e de valores morais; uma família em que
os filhos (nem sempre legítimos), desde cedo, passam a frequentar creches,
escolas ou instituições especializadas (como no caso de filhos deficientes);
uma família em que não apenas o homem é o provedor do sustento; uma
família em que se percebe a existência de um sentimento intergrupal, mas
que não impede relações e sentimentos extragrupo familiar. Uma família
mediatizada pela sociedade em todas as suas estruturas. Essa família, muito
marcada por alguns traços da família monogâmica no seu início, mas
bastante modificada já pelos meios de produção e reprodução, pela ciência,
pela tecnologia, e pelos valores atuais de relacionamento [...] (CHACON,
2009, p. 60).

A partir da definição de família proposta por Chacon (2009), é possível verificar
o quão complexo é este tema e o quanto vem se transformando ao longo dos tempos.
Já não é tão simples responder a pergunta: “quem é da tua família?”, pois,
antigamente, “os laços de consangüinidade e parentesco eram parâmetros que
definiam com precisão a configuração familiar da maioria das pessoas”, o que não se
verifica nos dias de hoje (WAGNER; LEVANDOWSKI, 2008, p. 88). Sendo assim,
pesquisar sobre a família é adentrar num universo em constante movimento, ainda
mais quando se almeja conhecer as diferentes configurações familiares e a estrutura
que as compõem.
Essas configurações familiares também são múltiplas, isto é, vão além da família
nuclear composta por homem, mulher e filho(s), abrangendo também “[...] famílias
separadas,

recasadas

ou

reconstituídas,

famílias

monoparentais,

famílias

homoparentais e famílias socioafetivas” (FÉRES-CARNEIRO; MAGALHÃES, 2011, p.
119). Além dessas, também podemos citar a família extensa, composta pelos avós,
pelos tios e por outros parentes, além daqueles que não são parentes, mas coabitam
na mesma residência e, que, por alguns, são considerados “da família”. (OSÓRIO,
2002).
A estrutura familiar compreende a forma como a família se organiza e interage
entre si. Por exemplo, numa família nuclear, nem sempre será o pai o responsável por
prover o sustento econômico da família, a mãe também pode contribuir para a

economia doméstica ou mesmo ser a única responsável. Portanto, a estrutura familiar
de cada família será única, já que ela é vista como um sistema.
Como esta pesquisa envolveu a relação entre a família e a escola, por vezes, foi
utilizada a expressão “filho/aluno com AH/SD”, por entendermos que, em
determinadas reflexões, tanto a família quanto a escola estarão fazendo parte da
discussão do filho com AH/SD, que também é aluno com AH/SD.
METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos propostos optou-se por uma pesquisa qualitativa do
tipo estudo de caso. A opção pela abordagem qualitativa deveu-se ao fato de esta ter
como finalidade aprofundar “... ações e relações humanas, um lado não perceptível
e não captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 2000, p. 22).
Para tanto, a entrevista semiestruturada, do tipo narrativa, foi utilizada como uma
das técnicas de coleta de dados, uma vez que, por meio desta, o pesquisador
oportuniza ao entrevistado narrar acontecimentos que este considerar relevantes,
rememorando, analisando e ressignificando os acontecimentos, sem a preocupação
de estabelecer uma sequência para a narração dos fatos. As entrevistas narrativas
serão analisadas a partir da análise de conteúdo proposta por Bardin (1977).
O questionário também foi selecionado como instrumento de coleta de dados.
Inicialmente foi aplicado o “Questionário de Caracterização do Sistema Familiar
Versão – Pais ou Responsável”, validado e publicado por Dessen (2011), junto aos
familiares ou responsáveis participantes da pesquisa. Esse questionário teve por
finalidade realizar um levantamento de algumas informações como, por exemplo:
identificação, dados demográficos e caracterização do sistema familiar. A análise
desse questionário será realizada de forma qualitativa.
Outro instrumento selecionado foi o “Checklist da Rotina Compartilhada e
Envolvimento entre Família-escola”, Versão para Professores, validado e publicado
por Dessen e Polonia (2011). Esse instrumento possui 46 questões contendo duas
opções de resposta, “sim” e “não”. Esse Checklist foi respondido pelo professor
regente dos Anos Iniciais e pelo professor conselheiro dos Anos Finais do Ensino
Fundamental, em que estava matriculado o aluno com AH/SD cuja família foi
participante da pesquisa.

O “Checklist da Rotina Compartilhada e Envolvimento entre Família-escola”
Versão Pais (mãe, pai ou responsável), validado e publicado por Dessen e Polonia
(2011), é composto por 55 questões, com as mesmas opções de resposta do Checklist
recentemente descrito. Um membro familiar respondeu ao referido instrumento. É
importante destacar que ambos instrumentos foram aplicados de forma individual, em
local e horário pré-agendados pelos participantes.
Os Checklists foram avaliados qualitativamente de acordo com as categorias de
análise previamente definidas por Dessen e Polonia (2011). As categorias envolveram
duas dimensões, acadêmica e não acadêmica, e se referiram a quatro categorias:
“Orientação”, “Participação”, “Informação” e “Avaliação”. Além disso, este instrumento
também permitiu uma análise quantitativa, em termos de frequência, analisando quais
questões foram citadas com maior ou menor frequência, buscando, assim,
compreender como cada realidade escolar e familiar interagiram entre si.
Participaram

da

pesquisa

13

famílias

com

filhos

identificados

com

comportamentos de AH/SD, matriculados em sete escolas do município de Santa
Maria, sendo: cinco públicas estaduais e duas privadas. Além disso, também,
participaram as professoras e educadoras especiais dos respectivos alunos, sendo
todas do sexo feminino. Dessas, seis são professoras dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e cinco dos Anos Finais do Ensino Fundamental (Professoras
Conselheiras), totalizando 11 professoras, assim como sete Educadoras Especiais. É
importante ressaltar que uma das escolas privadas não tinha em seu quadro de
professores a educadora especial, assim quem participou da pesquisa foi a
profissional responsável por este setor, ou seja, a Orientadora Educacional,
totalizando 19 profissionais.
Até o presente momento a pesquisadora encerrou a etapa de coleta de dados
junto aos professores e educadores especiais, tendo entrevistado 19 profissionais da
educação, bem como aplicado o Checklist com as 11 professoras. Em relação às
famílias, 13 foram entrevistadas e, também, estas preencheram o Checklist e o
Questionário de Caracterização do Sistema Familiar.
Desse modo, a pesquisadora finalizou a transcrição do Checklist - Versão para
Professores e o Checklist - Versão para Pais e/ou Responsáveis. Além disso,

encontra-se em andamento a transcrição das entrevistas realizadas junto aos
familiares e educadores especiais.
ANÁLISES
Para este texto, foi realizado um recorte da análise dos dados do Checklist Versão para Professores. De forma específica, serão discutidas as questões 37, 38 e
39, da dimensão “acadêmica”, referente à categoria de análise “orientação” (ilustradas
no Gráfico 1). Esta categoria avaliou as “[...] estratégias e/ou ações sistematizadas
por parte de um dos participantes, visando fornecer informações que possibilitem a
melhoria de desempenho por parte do outro” (DESSEN; POLONIA, 2011, p. 190).
Gráfico 1 – Análise de frequência referente à área acadêmica, categoria orientação –
Versão professores.

Fonte: Autoras

Inicialmente apresenta-se a questão 37, pois esta abordou um importante
aspecto: a participação dos pais nas reuniões pedagógicas com a equipe da direção
e/ou apoio pedagógico. Nesse item oito professoras1 (73%) destacaram que os pais
de seus alunos não participaram destas reuniões.
Apenas três professoras (27%) disseram que os pais de seus alunos
participavam dessas reuniões, são elas: P1 (Escola 1), P7 (Escola 3) e P10 (Escola
6).

1

Nesse texto as professoras participantes serão identificadas como P1 (Professora 1); P2 (Professora
2) e, assim, sucessivamente, para manter suas identidades preservadas.

“Sim, eles vêm participar, troca de livros, a direção chama para mostrar
porque nós estamos adotando aquele livro. A questão agora que foi trocado,
nós tínhamos a primeira série que foi trocada para o primeiro ano, tudo
questões pedagógica. Mesmo eles entendendo ou não, eles estão sabendo
que a escola está em mudança, processo de alfabetização ser concluída lá
no quarto ano, quinto ano, avanços de primeiro para segundo sem
reprovação, porque, tudo isso foi explicado para os pais, porque tem pais que
não aceitam que o filho no primeiro, não pode ir adiante, então a direção se
preocupa com isso e chama para a responsabilidade também” (Relato da P7).
“Sim, geralmente a gente faz uma por ano, mas eles vêm, geralmente é no
início do ano para dar as instruções de como será o trabalho, que é por
bimestre, aquela coisa” (Relato da P10).

Dessa forma, constatou-se que a maioria das professoras afirmou que não houve
participação dos pais durante as reuniões pedagógicas, o que dificulta as trocas de
experiência no que diz respeito à inclusão do filho/aluno com AH/SD. Sendo assim,
acredita-se que tais reuniões poderiam se constituir como espaços formativos e de
discussões, tanto para pais quanto para professores.
Silveira (2011, p. 183), complementa essa discussão enfatizando que família e
a escola ao
aproximar os pontos convergentes e definir algumas responsabilidades
certamente potencializaria os recursos existentes nessa relação em benefício
dos sujeitos que não podem prescindir de nenhuma das duas instâncias na
sua formação.

No entanto, para que isso se concretize é necessário que a escola oportunize a
participação da família nas reuniões pedagógicas e, também, que a família se mostre
colaborativa neste processo, ou seja, que ela demonstre iniciativa para participar
dessas reuniões.
Na questão 38, seis professoras (55%) responderam que os pais expressaram
suas opiniões e sugestões durante reuniões pedagógicas e/ou conselho de classe e
cinco professoras (45%) assinalaram que isso não ocorreu. Assim, observa-se que a
resposta para esta questão ficou relativamente equilibrada, com uma pequena
tendência para uma maior participação dos pais.
Na sequência, a questão 39 diz respeito à participação dos pais na construção
e/ou modificação do Projeto Político Pedagógico (PPP). Nesse aspecto, houve uma
maior prevalência para a resposta “não”, pois sete professoras (64%) assinalaram que
os pais de seus alunos não fizeram sugestões e/ou colaboraram na construção do
PPP, e quatro professoras (36%) marcaram que “sim”.

Como as questões 37 e 38 referiram-se à participação dos pais em reuniões
pedagógicas e/ou conselho de classe expressando suas opiniões se esperaria que as
professoras marcassem uma mesma resposta para ambas. Mas, observou-se que as
professoras P2, P8 e P9 assinalaram que alguns pais apenas participavam das
reuniões sem emitirem suas opiniões ou então sugerindo possíveis modificações na
trajetória escolar de seus filhos.
Dessa constatação pode-se deduzir que, provavelmente, esses pais sentem que
a escola abre espaço para sua participação, mas talvez ainda falte um incentivo maior
por parte dela em promover um debate, ou seja, propor um momento para a família
ter “vez” e “voz” nessas reuniões. Ou ainda, que os familiares não se sentem
munidos/empoderados para emitirem seus pontos de vista ou mesmo por
desconhecerem os assuntos discutidos. Para Rey (2010, p. 24), “muitas vezes com a
escolaridade média baixa, os pais se sentem desencorajados e temerosos de
participar da vida escolar dos filhos”.
Leonessa (2014, p. 50) elabora alguns questionamentos que são pertinentes
para problematizar esse assunto: “Qual seria a atitude da escola se os pais
desejassem discutir o currículo adotado pela escola? Como seria a reação dos
professores e equipe pedagógica se a família desejasse intervir nas decisões e ações
pedagógicas da escola?”.
Portanto, será que a escola deseja que os pais participem dessas discussões?
O mesmo questionamento deve ser feito em relação às famílias. Essas e outras
indagações poderão ser problematizadas com maior profundidade quando todos os
dados tiverem sido analisados.
Já as professoras P3 (Escola 1), P4, P5 e P6 (Escola 2) e P11 (Escola 7 – rede
privada), assinalaram que os pais de seus alunos não participavam nem opinavam em
tais reuniões. Desse modo, pode-se sugerir às escolas supracitadas que estimulem
nos pais uma maior participação nestas reuniões.
Nesse aspecto, destaca-se a Escola 2, onde todas as professoras participantes
da pesquisa relataram que essa prática não é frequente. Além destas, a Escola 7, por
ser da rede privada, a priori se esperaria que esta ofertasse uma maior participação
dos pais de seus alunos nessas reuniões, uma vez que ouve-se o discurso de que a
escola privada é mais propensa à participação dos pais na vida escolar de seus filhos.

Rey (2010, p. 24) complementa essa problematização ao afirmar que “na escola
particular, o pai que paga a mensalidade se vê muitas vezes no direito de cobrar e de
exigir mais da escola”.
Seguindo com essa discussão, a professora 11 (Escola 7), também apontou no
Checklist que os pais da sua turma, além de não participarem das reuniões também
não enviam sugestões à escola. Nesse sentido, observa-se que escola e família não
estão construindo um trabalho colaborativo, formando uma barreira/entrave que
poderá dificultar o processo de inclusão escolar do filho/aluno com AH/SD.
Além da professora 11, as professoras P1, P2 e P3 (Escola 1), P5 (Escola 2), P8
(Escola 4) e P9 (Escola 5), também ressaltaram que os pais não encaminham à equipe
escolar sugestões para elaborar ou modificar o PPP das instituições.
Essa constatação é muito significativa quando se deseja que as famílias sejam
mais participativas, quando as políticas públicas ressalvam a importância dessa
parceria, ilustrada pelo Artigo 2º do Inciso 2: “O atendimento educacional
especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação
da família para garantir pleno acesso e participação dos estudantes [...]” (BRASIL,
2011, p. 2).
Novamente, tem que ser analisada e problematizada as duas instituições, família
e escola e não culpabilizar uma ou outra pelas possíveis dificuldades advindas da
inclusão escolar do aluno com AH/SD.
Silveira (2002, p. 182-183), colabora com essa discussão ao pontuar que
É fundamental que se entenda que pais e professores assumem lugares
distintos e cumprem funções diferentes e complementares na educação de
crianças e adolescentes. Aproximar os pontos convergentes e definir algumas
responsabilidades certamente potencializaria os recursos existentes nessa
relação em benefício dos sujeitos que não podem prescindir de nenhuma das
duas instâncias na sua formação.

No entanto, na pesquisa realizada observou-se um distanciamento entre a
família e a escola. Talvez essa postura represente a atual conjuntura brasileira, em
seus diferentes níveis: social, econômico e cultural. As famílias se organizam para
prover o sustento econômico dos seus membros e nessa rotina frenética, realizam
uma verdadeira “ginástica” para tentar coordenar tantos papéis para que seus filhos
recebam suporte afetivo e emocional. A escola deve ser responsável pela promoção
da educação, do ensino formal e, conjuntamente dinamizar as relações sociais que

permeiam estes espaços. Nessa separação de papéis, família e a escola afastam-se.
Chacon (2009) ratifica essa problematização ao inferir que, nas últimas décadas, as
relações entre família e escola têm dificultado essa aproximação e, consequente a
ação conjunta.
Diante disso, acredita-se que, perante a inclusão escolar, a família e a escola
precisam reconfigurar seus papéis para, então, atender de forma adequada as
demandas advindas do filho/aluno com AH/SD.
A seguir, nas considerações finais, apresentam-se alguns desdobramentos
advindos desse pequeno recorte analisado neste item.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como a pesquisa encontra-se em andamento ainda não é possível realizar uma
discussão aprofundada dos dados coletados. Contudo, pode-se inferir que, em alguns
aspectos, a relação entre família e escola, não tem sido colaborativa. Os professores
julgam que os pais de seus alunos são pouco participativos, mas, ao mesmo tempo,
a escola não tem oportunizado a participação da família neste espaço.
No entanto, é conveniente que a família e a escola formem redes de apoio, já
que esses sistemas “[...] constituem-se de pessoas muito significativas com as quais
a criança convive e mantém relações de vínculos afetivos, confiança, estabilidade e
proteção” (GERMANI, STOBÄUS, 2006, p. 143).
Sendo assim, se a família e a escola formarem uma rede de apoio haverá
maiores probabilidades do filho/aluno com AH/SD sentir-se amparado, compreendido,
valorizado e, assim, construir sua identidade de pessoa com AH/SD de forma positiva,
favorecendo para seu processo de inclusão escolar.
Diante dos relatos apresentados anteriormente, novamente, não se pretende
apontar culpados ou então eximir a família e a escola de suas atribuições, mas sim
destacar alguns entraves/barreiras que tem dificultado uma maior relação colaborativa
entre essas duas instituições.
Silveira (2011, p. 187), corrobora com essa discussão e complementa afirmando
que “[...] é necessário que as fronteiras e a hierarquia entre os sistemas se tornem
menos rígidas, o que será possível a partir da (re)definição das tarefas educativas de
cada sistema, para que se efetive a ideia de cooperação”.

É justamente esse um dos objetivos que almeja-se alcançar com a realização
dessa pesquisa, ou seja, pensar estratégias que minimizem essas barreiras/entraves
que tem sido encontradas perante os dados analisados.
Germani e Stobäus (2006, p. 143), tecem importantes reflexões acerca da
relação entre família e escola, pensando na inclusão escolar dos alunos com AH/SD.
[...] salientamos que as mudanças interacionais, tanto na escola como na
família, dependem de uma ampla rede de relações que não serão
representadas somente pelo professor ou pelos pais. [...] faz-se necessário,
por parte de todos, uma disponibilidade para compreender e aprender a lidar
com a diversidade humana, reconhecendo que há um saber e um caminho a
ser construído coletivamente sobre o processo de inclusão e aceitação do
outro como um ser único e relacional.

Assim, espera-se que família e escola exercitem essa tarefa, ou seja, aprendam
a trabalhar de forma coletiva, cada uma contribuindo com seus conhecimentos e, com
isso, somando forças, com um objetivo em comum: a inclusão do filho/aluno com
AH/SD.
REFERÊNCIAS
BRASIL, Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008.
______. Decreto 7.611 de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação
especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/decreto/d7611.htm Acesso em 06 de junho de 2015.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Portugal: edições 70, 1977.
CHACON, M. C. M. Família e escola: uma parceria possível em prol da inclusão? In:
AMIRALIAN, L. T. M. (Org). Deficiência visual: perspectivas na
contemporaneidade. São Paulo: Vetor, 2009. p. 57-70.
DESSEN, Maria A.; Questionário de caracterização do sistema familiar. In: WEBER,
L; ______. (Org.). Pesquisando a família: instrumentos para coleta e análise de
dados. Curitiba: Juruá, 2011, p.115-131.
______; POLONIA, A. da C. Checklist da rotina compartilhada e envolvimento entre
família-escola: versão para pais e professores. In: WEBER, L; ______. (Org.).
Pesquisando a família: instrumentos para coleta e análise de dados. Curitiba:
Juruá, 2011, p.189-194.
FÉRES-CARNEIRO, T.; MAGALHÃES, A. S. A parentalidade nas múltiplas
configurações familiares contemporâneas. In: MOREIRA, L. V. de C.; RABINOVICH,

E. P. (Org). Família e Parentalidade: olhares da psicologia e da história. Curitiba:
Juruá, 2011. p. 117 – 133.
GARDNER, H. O nascimento e a difusão de um “Meme” In: ______; CHEN, J-Q;
Moran, S. (etl al, Org.) Inteligências múltiplas ao redor do mundo. Porto Alegre:
Artmed, 2009. Cap. 1, p. 16-30.
GERMANI, L. M. B; STOBÄUS, C. D. A intervenção centrada na família e na escola:
práticas de atendimento à criança com altas habilidades/superdotação. In: FREITAS,
S. N. (Org). Educação e altas habilidades/superdotação: a ousadia de rever
conceitos e práticas. Santa Maria: Editora da UFSM, 2006.
OSÓRIO, L. C. Casais e famílias: uma visão contemporânea. Porto Alegre: Artmed,
2002.
LEONESSA, V. T. A atuação do profissional da unidade de apoio à família dos
núcleos de atividades de altas habilidades/superdotação. Dissertação (Mestrado em
Educação). 2014, 161 f. Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade
Estadual de Londrina, Londrina, 2014. Disponível em:
http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000190131 Acesso em: 27 de
março de 2015.
MINAYO, M. C. de S. Ciência, técnica, e arte: o desafio da pesquisa social. In:
______. (Org.). Pesquisa social: teoria método e criatividade. 23. ed. Petrópolis,
Rio de Janeiro: Vozes, 2004. p. 9-29.
MORENO, F. M.; COSTA, J. L. C.; GÁLVEZ, A. G. Padres, compañeros y profesores
como fuente de información en la identificación del superdotado. In: SÁNCHES, M.
D. P. (Org) Identificación, evaluación y atención a la diversidad del
superdotado. Málaga: Aljibe, 1997. cap. II, p. 41-57.
RENZULLI, J. S. The three-ring conception of giftedness: a developmental model for
creative productivity. In: ______. REIS, S. M.; (Eds.). The triad reader. Mansfield
Center, Connecticut: Creative Learning Press, 1986.
______. A concepção de superdotação no modelo dos três anéis: um modelo de
desenvolvimento para a promoção da produtividade criativa. In: VIRGOLIM, A. M. R;
KONKIEWITZ, E. C. (Org.). Altas habilidades/superdotação, inteligência e
criatividade: uma visão multidisciplinar. Campinas, São Paulo: Papirus, 2014. Cap.
9, p. 219-264.
REY, B. Muito controle, pouca educação. Revista Educação. Ano 13, nº 153, 2010.
SAKAGUTI, P. M. Y. Concepções de pais sobre as altas habilidades/superdotação
dos filhos inseridos em atendimento educacional especializado. Dissertação
(Mestrado em Educação). 2010, 130 f. Programa de Pós-Graduação em Educação,
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010. Disponível em:
http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/handle/1884/24890/DISSERTACAO
_PAULA_SAKAGUTI.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em 27 de maio de 2015.

SILVEIRA, L. M. de O. B. O relacionamento fraterno e suas características ao longo
do ciclo vital da família. In: WAGNER, A. Família em Cena: tramas, dramas e
transformações. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2002, p. 93-112.
______. A relação família-escola: uma parceria possível?. In: WAGNER, Adriana
(Cols.). Desafios Psicossociais da Família Contemporânea: Pesquisas e
Reflexões. Porto Alegre: Artmed, 2011, p.181-189.
WAGNER, A. LEVANDOWSKI, D. C. Sentir-se bem em família: um desafio frente à
diversidade. Textos & Contextos. Porto Alegre, v. 7 n. 1, jan/jun, 2008. Disponível
em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/3940/3204
Acesso em 16 de junho de 2015.

A POLÍTICA DE COTAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA X A
LEI FEDERAL 12.711/2012
Maria Rita Py Dutra 1
Jorge Luiz da Cunha 2
Eixo 4 – Educação e Inclusão

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo comparar a proposta de política de cotas elaborada pela UFSM, a
partir de sua autonomia universitária e expressa na Resolução 011/2007, com as definições contidas
na Lei de Cotas 12.711/2012 e seu impacto com relação aos alunos cotistas negros. Este estudo é
parte de minha investigação de tese do curso de Doutorado em Educação/UFSM, na qual investigo os
desafios enfrentados por estudantes cotistas negros, formados nesta universidade e sua inserção no
mundo do trabalho. A questão norteadora do artigo, é “em que medida a Lei 12.711/12 impactou a
política de cotas em andamento na UFSM?” A metodologia adotada tem como referência a pesquisa
empírica que estou realizando no doutorado sobre “A inserção de cotistas negros egressos da UFSM
no mundo do trabalho”, complementada por pesquisa bibliográfica.
PALAVRAS CHAVE: política de cotas – Universidade de Santa Maria – Afirme- Lei 12.711/2012.

IMPORTÂNCIA DO TEMA
Inicialmente contatei com a equipe do AFIRME - Observatório de Ações
Afirmativas para Acesso e Permanência nas Universidades Públicas da América do
Sul, órgão criado em 2006, justamente para pensar a política de cotas na UFSM,
acompanhar, identificar desvios e propor ajustes às ações afirmativas, que me
mostrou os caminhos para chegar às informações, e a cada dia vem se tornando uma
referência nacional na temática, publicizando informações, tornando-se um espaço
democrático de acompanhamento da política de cotas na nossa universidade, de
apoio não somente ao gestor público, como ao próprio cotista e ao pesquisador. Os
dados

numéricos

utilizados

aqui

foram

colhidos

no

Site

do

Afirme

http://w3.ufsm.br/afirme/, onde estão à disposição de quem desejar.
Ao buscar mapear trabalhos acadêmicos que versavam sobre política de cotas
e acesso de estudantes negros ao mundo do trabalho, escolhi o banco de teses
Capes, por avaliar que suas informações cobrem todos os cursos de mestrado e
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doutorado em funcionamento no país, pela facilidade de acesso, e por terem como
objetivo disponibilizar a produção científica nacional.
As palavras chaves inseridas foram: cotas, cotas para negros, ações afirmativas,
política de cotas, inclusão social, igualdade, relações raciais, políticas de ações
afirmativas e mundo do trabalho e por último, políticas de ações afirmativas e mercado
do trabalho. O primeiro resultado apontou 502 trabalhos, abrangendo diversas
situações de cotas. Uma análise mais apurada reduziu este número para 67 trabalhos
que se referiam a cotas para estudantes negros. Ao inserir as categorias mundo do
trabalho e mercado de trabalho, encontrei 14 estudos, mas nenhum se referia ao meu
objeto de pesquisa.
O estado da arte das políticas de ações afirmativas possibilitou-me verificar o
quão importante é minha proposta de pesquisa, pois dos 14 estudos que versavam
sobre trabalho, diziam respeito à inclusão de pessoas deficientes no mundo do
trabalho ou no mercado, nenhum deles se referia ou tangenciava meu objeto de
pesquisa. Por outro lado entendo que o processo de conclusão de curso e o ingresso
no mundo do trabalho é um campo importante de pesquisa, no qual colherei
informações para avaliação e aperfeiçoamento da política de cotas.
TRAJETÓRIA DE IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE COTAS NA UFSM
O debate sobre e o tema teve início no final dos anos 90. Com relação à questão
étnico-racial, em 1997, o percentual de estudantes negros nos cursos superiores no
país era de 2,2%, um dado considerado alarmante; dez anos depois, esse percentual
subiu para 4% de negros. A invisibilidade dos negros não estava apenas nos campi
das universidades: era notado nos cargos ou profissões considerados de prestígio 1,
por não serem detentores de capital social ou cultural. Por outro lado, o professor
José Jorge de Carvalho-UnB (2005-2006) denunciava que 99% dos professores das
universidades públicas eram brancos, ocorrendo no meio acadêmico brasileiro,
segundo ele, um confinamento racial e que as formulações teóricas a respeito das
relações raciais no Brasil, não deixavam de ser racializadas, por serem formuladas
por pesquisadores brancos.

1

Por prestígio entendo como Bourdieu (2009, p145) a distinção ou capital simbólico que cada agente
recebe por ser detentor de um quantum de qualquer espécie de capital.

Na UFSM as discussões sobre adoção de cotas para acesso ao Ensino Superior
iniciaram no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros–NEAB, coordenado pela professora
Carmen Deleacil Ribeiro Nassar no ano de 2003, quando promoveu o I Seminário
Internacional Negritude na Escola, congregando comunidade acadêmica, movimento
social negro local e sociedade em geral. Nesse evento foram lançadas as sementes
que levaram o Magnífico Reitor Clovis Silva Lima, em março de 2006, solicitar
prioridade para o tema e encarregar o Pró-Reitor de Graduação, Professor Dr. Jorge
Luís da Cunha, para concretizar uma proposta de acesso ao Ensinos Superior através
de cotas, mais tarde denominada “Programa de Ações Afirmativas de Inclusão Racial
e Social”, que definiu o prazo de 10 anos para adoção de cotas para afro-brasileiros,
pessoas com necessidades especiais, alunos de escolas públicas e indígenas.
A Coordenadoria de Políticas Públicas para a Comunidade Negra, da Secretaria
Municipal de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos, dirigida pelo professor
Dilmar Luiz Lopes com o Movimento Negro promoveu, no dia 20 de março daquele
ano uma audiência pública, realizada na Câmara de Vereadores, com objetivo de
discutir questões relacionadas às Ações Afirmativas na UFSM. Da audiência
participaram representantes da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa-RS, lideranças negras e o Pró-Reitor de Graduação da UFSM, Jorge Luiz
da Cunha, que empenhou sua palavra no sentido de apoiar as iniciativas que
buscassem construir uma proposta para implantar a política de cotas na UFSM.
A Pró-Reitoria de Graduação promoveu uma série de ações, e debates com a
comunidade universitária com objetivo de construir uma proposta de Programa de
Ações Afirmativas, tendo como motivação a necessidade de democratização do
acesso ao ensino público e de qualidade, especialmente aos negros, alunos oriundos
de escolas públicas, pessoas com necessidades especiais e indígenas, assim, a
Universidade cumpre seu papel de órgão público promotor de inclusão social e racial.
O Projeto de Resolução foi elaborado pelas professoras do Curso de Direito,
Deisy de Freitas Lima Ventura e Jânia Maria Lopes Saldanha e apresentado na 704ª
Sessão Plenária do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão –CEPE, no dia 13 de
julho de 2007, ocasião em que foi aprovada na íntegra a Proposta de Resolução
011/2007, que instituiu, pelo período de dez anos, o Programa de Ações Afirmativas
de Inclusão Racial e Social, por diferença de um voto (19 X 18).

A Resolução 011/07 previa a criação de uma comissão de acompanhamento das
ações relacionadas ao Programa, para avaliar os resultados e propor possíveis
ajustes. Essa comissão, denominada de AFIRME - Observatório de Ações Afirmativas
para Acesso e Permanência nas Universidades Públicas da América do Sul, foi criada
em setembro de 2006, ocasião em que se realizou o I Seminário Internacional Ações
Afirmativas e Educação Superior na América Latina. Inicialmente vinculado ao Curso
de Mestrado em Integração Latino Americana (MILA), do Centro de Ciências Sociais
e Humanas e mais tarde, à Pró-Reitoria de Graduação, tem por finalidade, além de
acompanhar, avaliar e propor ajustes, realizar o acompanhamento pedagógico dos
estudantes cotistas, bem como estabelecer um fórum permanente para a discussão
de Ações Afirmativas entre as Universidades Públicas da América do Sul.
No segundo semestre de 2006, a aula inaugural abordou a temática política de
cotas, e foi proferida pela então Ministra Matilde Ribeiro, da Secretaria Especial de
Políticas para Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR (13 de setembro de 2006).
Intensificou-se as discussões e os debates ganharam os espaços públicos, diretórios
acadêmicos, escolas, jornais, rádios e televisão. Integrantes do Movimento Negro
mobilizaram a sociedade local, as comunidades quilombolas e durante o I Encontro
Nacional de Clubes e Sociedades Negras, houve um espaço para tratar das condições
de acesso de estudantes negros às Universidades Públicas. A Coordenadoria
Municipal de Políticas Públicas para a Comunidade Negra criou o Fórum Permanente
das Entidades do Movimento Negro com o objetivo de acompanhar e se apropriar do
tema.
Em 30 de maio de 2007, foi realizado o II Seminário AFIRME, Ações Afirmativas
na Universidade Federal de Santa Maria, com a presença do Professor José Jorge de
Carvalho, da Universidade de Brasília, quando cada Centro de Ensino da
Universidade foi instigado a se posicionar para apresentar sua posição na reunião do
CEPE.
Em junho de 2007, o MILA promoveu o Seminário Especial Educação para
Cultura e a Diversidade no Processo de Integração da América Latina e a PROGRAD
promoveu a conferência Experiências de Ações Afirmativas nas Universidades
Brasileiras.

Com a aprovação da política de cotas na UFSM, em agosto/2007, havia previsão
de 10% das vagas para candidatos afro-brasileiros, denominados de Cota A, já no
Vestibular de Janeiro/2008, chegando a 15% em 2013; 5% de vagas para candidatos
portadores de necessidades especiais, a chamada Cota B; 20% das vagas para
alunos provenientes de escolas públicas – EP, denominados de Cota C, e 5 vagas
suplementares para indígenas, denominados de Cota D, progredindo gradualmente
para 8 vagas, em 2009 e a 14 vagas, em 2012. Nas Disposições Transitórias da
Resolução 011/2007 ficou previsto que nos últimos cinco anos do programa, a UFSM
destinará 40% de suas vagas aos cotistas, além de em 2008, permitir a inscrição de
cotistas egressos de escolas públicas, que tenham cursado um ano do Ensino Médio,
em escola particular.
O processo seletivo/2008 apesar de não ter contado com ponto de corte
diferenciado para os candidatos afro-brasileiros, teve 61 alunos classificados na
chamada Cota A. No ano seguinte, a COPERVES se ajustou, oferecendo vestibular
com ponto de corte específico, com ingresso de 271 estudantes autodeclarados
negros.
Enquanto a UFSM implantava a Resolução 011/2007, em outras universidades
do país iniciavam-se as análises sobre a adoção dessa política, graças a autonomia
administrativa das mesmas, no país acentuava-se a discussão sobre a
constitucionalidade das cotas raciais para acesso de estudantes negros no ensino
superior. Em nossa universidade, o processo seletivo de 2008, foi marcado pelas
primeiras mudanças, conforme Relatório de Atividades (2008-2011):
- No processo seletivo de 2008, foram oferecidas 2.826 vagas: 2.260 no
vestibular, 566 pelo PEIES (que só ofereceu vagas para cotistas aos
candidatos da Prova III, em 2010) e 450 em EAD.
Obs.: em 2008, foram oferecidas 650 vagas para UNIPAMPA nos processos
seletivos da UFSM.
- No processo seletivo de 2009, foram oferecidas 2.908 vagas: 2.327 no
vestibular e 581 pelo PEIES.
- No vestibular Extraordinário (2009), foram oferecidas 1.206 vagas.
- No processo seletivo de 2010, foram oferecidas 4.552 vagas: 3.642 no
vestibular, 910 pelo PEIES e 1.065 em dois processos para EAD. Obs.: em
2010 foram criadas mais 5 vagas para a Ação Afirmativa D (indígenas)
(RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008-2011, p. 4).

No mesmo período, o Programa de Ações Afirmativas foi contemplado com
4.002 (das quais, 573 na modalidade EAD). O Relatório de Atividades 2008-2011
expressa que essas vagas ficaram assim distribuídas entre as diferentes cotas:

Cota A: 1.236; Cota B: 588; Cota C: 2.178; além de 21 vagas para a Cota D.
Deste universo de vagas para cotistas, o número de matriculados foi de: Cota
A: 616; Cota B: 114; Cota C: 1.958; Cota D: 8. No mesmo período tivemos a
evasão de 439 cotistas, dos quais: Cota A: 89; Cota B: 21; Cota C: 329; Cota
D: 1
O Relatório ressalta que no mesmo período, a evasão na modalidade
Universal foi de 1.183 abandonos ((RELATÓRIO DE ATIVIDADES 20082011, p. 4).

Conforme os dados expressos acima, ao verificar o percentual de vagas
preenchidas para o Programa de Ações Afirmativas 2008-2010, considerando o total
de vagas para cada Cota, temos: Cota A: 49,83%; Cota B: 19,38%; Cota C: 89,89%;
Cota D: 38,09%.
Se na análise considerarmos o somatório de vagas destinadas ao Programa de
Ações Afirmativas (4.002), os cotistas negros (Cota A) foram contemplados com
30,88% das vagas; os cotistas com necessidades especiais tiveram 14,69% das
vagas e os estudantes de escolas públicas, 54,42%. A proposta de suplementação de
10 vagas para cotistas indígenas não foi alcançada.
No processo seletivo Vestibular/2011 o número de vagas sobe para 4.374, sendo
3.500 no vestibular e 874, pelo PEIES, além de terem sido disponibilizadas, mas não
preenchidas, 10 vagas para a Cota D. O total de cotistas matriculados foi de 1.077
alunos, assim distribuídos:
Cota A: 262

24,32%

Cota B: 41

3,80%

Cota C: 774

71,86%

Cota D: 0

-

A LEI 12.711/2012 OU LEI DAS COTAS
Apesar da aprovação do sistema de cotas para ingresso no ensino superior de
estudantes oriundos de escolas públicas, negros, indígenas e pessoas com
necessidades especiais, instalou-se no País um clima de intensos debates, em
especial questionando sua constitucionalidade. No momento se impunha a seguinte
questão: cotas ferem ou não ferem a Constituição Federal? Graças a ação ajuizada
pelo DEM, contra a política de cotas iniciada em 2003, pela Universidade de Brasília
(UnB), o Supremo Tribunal Federal (STF) se posicionou em votação memorável, em

abril de 2012, e por unanimidade, foi favorável à adoção desta política, ratificando que
as cotas vieram para corrigir distorções. Para o ministro Ricardo Lewandowski apesar
de a Constituição Brasileira dizer que todos são iguais perante a lei, ainda hoje há
uma desigualdade na prática e ações, como a adoção de cotas seria uma forma de
corrigir desigualdades sociais, inclusive aquelas baseadas na cor da pele (DW
BRASIL, 2012).
O posicionamento tomado pelo STF teve como consequências, a aprovação, em
07 de agosto de 2012, no Senado, do Projeto de Lei Constitucional 180/2.008, de
autoria da Deputada Nice Lobão (DEM) que tramitava na casa desde 1.999, dispondo
sobre a obrigatoriedade de 50% das vagas em universidades federais para cotas
raciais e sociais. Esse ato desencadeou marchas de protestos de estudantes
brasileiros autodenominados “exército contra as cotas”, que exigiam que a presidenta
Dilma Rousseff vetasse o projeto de lei recém sancionado.
Justificando que cotas “geram ainda mais preconceitos e exigindo direitos
iguais”, no dia 15 de agosto, com “caras pintadas”, apoiados por empresários locais,
acompanhados de um caminhão de som, estudantes santa-marienses marcharam
pelo centro da cidade, realizando um ato público na praça Saldanha Marinho.
Objetivando aprofundar o debate sobre a temática, o Diretório Central dos Estudantes
(DCE), com apoio da SEDUFSM, ASSUFSM e entidades da sociedade civil, organizou
“um aulão”, denominado “Vamos falar sobre Cotas?”, que ocorreu no mesmo local, no
dia 05 de setembro.
Apesar dos protestos, a Lei nº 12.7111 foi sancionada em 29 de agosto de 2012,
estabelecendo o sistema de cotas raciais e sociais para ingresso nas 59
Universidades Públicas Federais e nos 38 Institutos Técnicos Federais de todo o País.
A lei prevê a reserva de no mínimo 50% de vagas, por curso e turno, para estudantes
oriundos de escolas públicas (EP) de nível médio ou da educação de jovens e adultos,
para acesso ao ensino superior ou de ensino fundamental, para ingresso nos Institutos
Técnicos. Sua principal conotação é social: reserva de 50% de vagas para egressos
de escola pública (EP); a seguir o legislador discrimina a forma como será feita essa
reserva, tendo como norte a renda familiar per capita, as vagas serão subdivididas
considerando a origem do aluno - escola pública e a renda familiar per capita. Metade
1

Essa lei é conhecida como Lei de Cotas, expressão adotada por mim na presente pesquisa.

para egressos de escolas públicas com renda familiar per capita igual ou inferior a um
salário mínimo e meio. Somente depois, no Art. 5º vai aparecer a preocupação racial:
Art. 5o Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas
de que trata o art. 4o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por
autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à
de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde
está instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE.
Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas segundo os
critérios estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes
deverão ser preenchidas por estudantes que tenham cursado integralmente
o ensino fundamental em escola pública (LEI 12.711/12).

Além da reserva de vagas para estudantes pretos, pardos e indígenas (PPI),
ficou definido que a nota do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem poderá ser
utilizada como critério para ingresso no ensino superior.
Para o Vestibular 2013, apesar do posicionamento favorável do DCE de ajustes
à nova Lei, o CEPE/UFSM votou pela manutenção do percentual de 34% de vagas
reservadas a estudantes de escolas públicas e pela adesão ao SiSU. Uma ação
judicial movida pelos pais de vestibulandos definiu que o vestibular se mantivesse sem
alterações.

A Reitoria precisou voltar atrás, e o Vestibular/2013 aconteceu sem

mudanças, ficando para 2014 a adesão ao SiSU e a complementação para 50% de
cotas destinadas à estudantes de EP. Quanto às vagas para PPI – pretos, pardos e
indígenas, outrora incluídos na categoria afro-brasileiros, ficou assegurado, no
mínimo, a representação do percentual deste segmento populacional, de acordo com
o último censo do IBGE.
Na reunião do CEPE ficou estabelecido que 60% das vagas reservadas a
cotistas ficariam com egressos de escolas públicas (Cota EP); em que a metade foi
destinada a egressos de Escola Pública Cota Social (EP1) para os alunos com renda
per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos; e EP2 para aqueles candidatos com
renda superior a 1,5 salários mínimos. Os demais 40% seriam destinados a pretos,
pardos e indígenas (Cota EPA), subdivididos EPA1, para alunos com renda familiar
per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e EPA2, para candidatos com renda
familiar per capita superior a 1,5 salários mínimos. Para a Cota B, pessoa portadora
de necessidades especiais ficou 5% de vagas e 14 vagas para indígenas.
Contudo, foi na reunião extraordinária, de maio/2014, que o CEPE aprovou o
aumento para 50% de cotas para alunos de escolas públicas e adesão ao Sistema de

Seleção Unificado (SISU), do MEC, extinguindo o vestibular da UFSM. Esse resultado
provocou reação de pais, alunos, professores, proprietários de cursinhos privados e
empresariado, como CACISM1, CDL2, Fórum das Entidades Empresariais de Santa
Maria, USE3 que mais uma vez promoveram passeata e ato público de protesto na
Praça Saldanha Marinho, no dia 28/054.
A Lei de Cotas (Lei nº 12.711/12) trouxe avanços, pois essa política passou a
ser pautada em todas as Universidades brasileiras, e na sociedade em geral. Na
UFSM, o aumento do percentual de 34% para 50% de vagas para estudantes de EP
aparentemente é promissor, uma vez que metade delas será preenchida por
estudantes de escolas públicas, incluindo-se egressos de colégios militares e de
escolas técnicas federais, cujas famílias detêm renda familiar per capita superior a 1,5
salários mínimo. Os alunos EP1 originários de famílias pobres, com renda familiar
bruta igual ou inferior a um e meio salário mínimo, que são a maioria dos estudantes
brasileiros, ficarão com os outros 25%, saindo portanto em desvantagem.
Avalio também como retrocesso a perda das cotas irrestritas pelos cotistas
negros, agora chamados PPI. A exigência de serem egressos de escola pública e a
classificação pela renda: negro pobre e negro de classe média, acirrará a disputa entre
estudantes desse segmento. Neste cenário, no dizer de Carvalho (2013, p.70), toda
juventude negra estudará na escola pública e será forçada a competir entre si. No
tocante aos estudantes indígenas, alguns deles egressos de escolas particulares
vocacionais, por terem cursado com bolsa de estudo, também estão impedidos de
concorrerem pela Lei de Cotas, além de não fazer sentido separar indígena por critério
de renda, avalia Carvalho (2013, p. 39), uma vez que a economia dessas nações não
é monetarizada. Outro ponto nebuloso diz respeito à migração de vagas. As vagas
são destinadas a cada cota, mas podem migrar, quando não há mais concorrente
classificado. O percurso da migração é estabelecido pela própria Lei e se dá entre a
“fragmentação cotista e o sistema universal”. O processo de migração é o seguinte:
1.
2.
3.
1

Cota B – Sistema Universal
EP1A –EP1 –EP2A –EP2 – Sistema Universal
EP1 – EP1A – EP2A – EP2 - Sistema Universal

Câmara de Comércio e Indústria de Santa Maria.
Câmara de Dirigentes Lojistas
3 União Santa-Mariense de Estudantes
4 Para melhor esclarecimentos consular: http://coral.ufsm.br/midia/?p=16762
2

4.
EP2A –EP2 –EP1A –EP1- Sistema Universal
5.
EP2 – EP2A – EP1A – EP1 - Sistema Universal (RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 2013, p. 36)

Exemplificando:
Na linha 2, a vaga reservada para o cotista negro pobre não preenchida (EP1A)
não será oferecida para estudante negro de classe média. Ela migra para o estudante
cotista branco pobre (EP1). Caso não seja preenchida, será chamado o candidato
cotista negro classe média (EP2A), caso não seja preenchida será chamado o
estudante de escola publica de classe média e por último, sobra para o estudante do
Universal. Quem perde é a comunidade negra, que no dizer de Carvalho (2014, p.9),
sofreu critérios injustos de separação e exclusão no preenchimento das vagas
remanescentes:
• os negros de classe média foram separados dos negros pobres.
• os negros de classe média de escola pública foram separados dos negros
de classe média de escolas privadas.
• os negros de classe média de escola pública foram separados dos negros
pobres de escola pública.
• os negros pobres de escola pública foram separados dos negros pobres
de escola privada com bolsa.
• os negros pobres de escola pública foram separados dos negros pobres
que fizeram supletivo pago (CARVALHO, 2014, p.9).

Outro ponto, na Lei, questionável, diz respeito à suspensão de Comissão de
Verificação Étnico–Racial, passando a valer a autodeclaração étnica do candidato.
Considerando a responsabilidade do gestor público em zelar pelo cumprimento da lei
e o acúmulo adquirido desde o início da política de cotas, na UFSM, acomissão foi
mantida.
Considero que a nova lei foi nociva aos cotistas pretos, pardos e indígenas
incorporados todos na mesma reserva de vagas, uma vez que a Cota D, em vigor na
UFSM é uma reserva de 10 vagas para aqueles cursos indicados pelas próprias
comunidades

originárias.

Já

como

afro-brasileiro

poderiam

concorrer

os

autodeclarados pretos e pardos egressos de escolas públicas ou privadas, desde que
preenchessem a Ficha de Autodeclaração, abolida com a Lei 12.711/2012. Na UFSM,
porém após a criação do Núcleo de Políticas de Ações Afirmativas – NAAF, onde se
situam os Núcleos de Acessibilidade, Ações Afirmativas Sociais, Indígena e o ÉtnicoRacial, manteve-se a Comissão de Implementação e Acompanhamento.
ANÁLISE DE DADOS

No período de 2008-2015 ingressaram na UFSM 9.286 estudantes cotistas,
sendo 6769 originários de escolas públicas e 2204 cotistas raciais (23,73%). Destes,
1169 afro-brasileiros ingressaram pela Cota A e 1035 pela modalidade Escola Pública
(EP1A e EP2A), a partir da aprovação da Lei de Cotas, em 2012. Em menos de 8
anos, houve um salto percentual de 2,2% para 23,73% de estudantes pretos, pardos,
ou descendentes de indígenas, compartilhando cursos e dependências nessa
Universidades.
A UFSM se pinta de povo?
O ano de 2008 marca o inicio da política de cotas na UFSM, quando 499
estudantes ingressaram pelo sistema de cotas, divididos nas modalidades previstas:
61 afro-brasileiros (Cota A); 10 candidatos com deficiência (Cota B) e 428 estudantes
oriundos de escola pública. O percentual de cotistas negros ingressantes foi de
12,22%, enquanto que de alunos brancos, foi de 85,77%.
Em 2009, esse número expandiu, chegando a 930 novos ingressantes
distribuídos em 276, na Cota A; 48, na Cota B; 604, na Cota C e 2 estudantes, na Cota
D. Houve um ingresso de 11,86% cotistas negros e 64,94% de cotistas da Cota C.
Em 2010, foram 962 ingressantes, dos quais 220 na Cota A; 44 estudantes na
Cota B; 695, na Cota C e 3 na Cota D. 22,86% estudantes cotistas negros
ingressaram, enquanto que na Cota de EP, foram 72,24%. O ano de 2011 registrou o
crescimento do número de cotistas, que passou para 1214, 299 na modalidade Cota
A; 46, estudantes na Cota B e 869, na Cota C. Não houve ingresso de estudante
indígena pela Cota D. O percentual foi de 24,62% cotistas negros e 67,89% cotistas
brancos.
No ano de 2012, 313 estudantes ingressaram na modalidade Cota A; 36, na
modalidade Cota B; 926 ingressaram pela modalidade Cota C e 5 candidatos pela
Cota D, somando 1280. O percentual de cotistas negros foi de 24,45% e de brancos
teve somatório igual a 72,34%.
Em 2013, houve 21 ingressantes para a Cota B; 7, na D; 1.119 ingressantes nas
modalidades Escola Pública (EP1 e EP2); 166 candidatos egressos do Sistema
Público de Ensino Médio, autodeclarados preto, pardo ou indígena, com renda familiar
bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos (EP1A), e 115 estudantes

egressos do Sistema Público de Ensino Médio, autodeclarados PPI, com renda
familiar bruta mensal igual ou superior a 1,5 salários-mínimos (EP2A) atingindo o
somatório de 1428 cotistas. O percentual de estudantes cotistas negros foi de 19,67%,
ao passo que dos estudantes da Cota C foi de 78,36%.
Em 2014, ingressaram na UFSM 1199 estudantes cotistas, houve uma
diminuição de 129 alunos, em relação ao ano anterior. Na Cota B, ingressaram 17; na
Cota D, 9; 860, na Cota EP1 e EP2; 190 na EP1A e 123, na EP2A. Ficando os cotistas
negros com um percentual de 26,10%, e os cotistas brancos, 60,22%.
Em 2015, o número de estudantes cotistas ingressantes foi de 1.774, 45 na
modalidade Cota B; 20 na Cota D; 1269 ingressantes nas Cotas EP1 e EP2; 240, na
Cota EP1A e 201, na EP2A. O percentual de cotistas negros ingressantes foi de
24,45% e de brancos foi de 71,47%. Em dezembro de 2015, conforme levantamento
realizado pelo Centro de Processamento de Dados (CPD) da Universidade, a Política
de Cotas garantiu o acesso de 9.286 estudantes, dos quais 23,73% eram afrobrasileiros e PPI e 72,89%, brancos.
O número de ingressantes formados de 2008-2014 foi de 7.795 estudantes, dos
quais 6.042 eram da modalidade Universal. Os demais 1.735 formandos ficaram
distribuídos entre afro-brasileiros/PPI – 254 (11,52%); 33, da Cota B; 1.464 formandos
da Cota C e 2 estudantes indígenas (Cota D), formados em 2014 e 2015 no Curso
Superior de Tecnologia em Alimentos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo resgatei o processo de implantação das cotas na UFSM, e procurei
comparar a proposta de política de cotas elaborada pela UFSM, expressa na
Resolução 011/2007, com a Lei de Cotas/12.711 e seu impacto com relação aos
alunos cotistas negros. A questão norteadora foi “em que medida a Lei 12.711/12
impactou a política de cotas em andamento na UFSM?”
A partir da análise dos dados constatei os seguintes percentuais de ingressantes
cotistas negros/ afro-brasileiros/PPI:
Quadro I - % de Cotistas Negros ingressantes e Ano de ingresso
ANO

Ingressantes
negros

cotistas

2008

12,22%

2009

11,86%

2010

22,86%

2011

24,62

2012

24,45%

2013

19,67%

2014

26,10%

2015

24,45

Verifiquei que nos dois primeiros anos, a Universidade ao se adequar à
Resolução 011/07, cumpriu a meta dos 10% de vagas para negros, e nos anos
seguintes (2010-2012), foi além – superando os 15%, que era a meta, superando os
20% de cotistas negros. A partir do ano 2013, com vigência da Lei 12.711/12, 40%
dos 60 % de vagas destinadas a cotistas de escola pública, seriam preenchidas por
autodeclarados PPI. O que se observa é que no ano de 2013 houve uma retração de
cotistas, caindo o percentual para 19,67% e nos dois anos a seguir, o percentual de
ingressantes, não superou os 30%, estando longe da meta prevista pela UFSM, que
era 40%.
A análise meticulosa realizada pelo professor Carvalho da UnB e os
comentários1 da equipe do Afirme colocam como um retrocesso da Lei 12.711/12 a
perda das cotas irrestritas por parte dos cotistas negros, agora denominados PPI. As
cotas são uma dívida para com toda população afro-brasileira, pois todo brasileiro
negro de um modo ou de outro carrega a memória do regime que gerou essa situação
de exclusão. Agora, os cotistas negros ficaram divididos entre pobres e de classe
média, alunos de escolas públicas ou não, podendo acirrar a disputa entre os próprios
negros. Por outro lado, fica difícil enquadrar estudantes indígenas, como estudantes
de escolas públicas, pois muitos são bolsistas de escolas confessionais, como
também classificá-los conforme uma renda salarial.
A migração de vagas foi outro ponto que causa espécie, ao prever que a vaga
não preenchida por um candidato cotista negro pobre, será destinada a um candidato
branco pobre (EP1) ou, se fosse a vaga de um candidato cotista negro de classe
média, essa vaga migraria para um candidato branco de classe média (EP2). No caso
1

Contidas no Relatório de Atividades 2013.

de não preenchimento de vaga por um cotista negro, essa vaga migra para um cotista
não negro, sendo que a ordem de migração é estabelecida pela Lei.
Ao finalizar este artigo, avalio que o grande impacto da Lei 12.711/12 foi forçar
a mudança. Naquele ano, todas as Universidades precisaram aderir ao sistema,
implementando medidas de inclusão social e racial. No caso da UFSM, que desde
2007 criara a política de cotas, a definição do teto de 50% foi interessante, pois
estávamos com 34% de vagas destinadas às cotas, houve um crescimento em 16%.
A Lei 12.711 carrega, porém, um caráter eminentemente social, contudo não
teremos justiça social se não derrubarmos as barreiras do racismo, do preconceito e
da discriminação vivenciadas especialmente por negros e povos indígenas. E é o
acesso a diferentes formas de capitais: econômico, social, cultural, intelectual,
acadêmico, que ocorrem via educação que garantirão a negros e povos indígenas o
alcance da inclusão e/ou prestígio social.
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RESUMO
O presente texto resulta de parte do estudo empreendido na pesquisa de doutorado, em andamento,
no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria, cuja temática
central refere-se à educação profissional e tecnológica de pessoas com deficiência na
Contemporaneidade. São aqui apresentadas discussões iniciais referentes a análise de discursos
oficiais de políticas e programas de Governo que sinalizam a importância de se conhecer as
características da população de pessoas com deficiência no contexto brasileiro, com a intenção de
compreender de que maneira determinadas condições permitem a produção de saberes que apontam
para a necessidade de investimentos na parcela da população com deficiência. Esse olhar para a
discursividade dos documentos que compõem a materialidade toma como lentes teóricas os estudos
foucaultianos, elegendo-se como operadores de análise as ferramentas discurso, governamentalidade
e risco, desenvolvidas por Foucault em seus estudos. Nesse primeiro exercício de análise tornou-se
possível compreender que o que está em jogo no contexto atual é controlar o risco de não produtividade
e de não participação. A partir da produção de saberes sobre a população deficiente passa-se a investir
em programas “de inclusão” que buscam tornar produtiva a população deficiente, sendo uma das
possibilidades de investimento a oferta de educação profissional e tecnológica, de modo que estas
pessoas possam ser capitalizadas por meio de aprendizagens, apresentando condições de
produtividade, competição e concorrência. Nessa esteira, conhecer as características das pessoas com
deficiência e investir na educação profissional e tecnológica têm sido práticas interessantes para
colocar em movimento os sujeitos deficientes, de modo que atendam às exigências de uma
racionalidade neoliberal, que imprime valores de mercado como princípios de regulação da vida.
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INTRODUÇÃO
A referida pesquisa busca problematizar os discursos de políticas públicas
educacionais, mais especificamente, das políticas de educação profissional e
tecnológica e das políticas de inclusão, com a intenção de compreender como são
conduzidas as ações nos Institutos Federais de Educação. Para tanto, o estudo de
doutoramento está organizado em três momentos, estando esses relacionados aos
objetivos específicos3 da pesquisa.
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Nesse texto, são apresentadas discussões iniciais referentes ao objetivo
específico no qual se procura compreender como vão sendo produzidos discursos
sobre a especificidade da educação profissional e tecnológica de pessoas com
deficiência nas políticas públicas da atualidade. Para dar conta desta intencionalidade,
passou-se a analisar discursos oficiais de políticas e programas de Governo que
sinalizam a importância de se conhecer as características da população de pessoas
com deficiência no contexto brasileiro, com a intenção de compreender de que
maneira determinadas condições permitem a produção de saberes que apontam para
a necessidade de investimentos na parcela da população com deficiência. E, então
problematizar o caráter produzido da inclusão, como uma construção social
interessante e importante para a atualidade.
O olhar para as recorrências discursivas dos documentos, nesse estudo, está
intencionalmente direcionado pela opção de tomar o pensamento de Michel Foucault
como disparador de problematizações e suspeitas. Considerando que o pensador não
tomou as questões educacionais como centrais nas suas produções, o que se
pretende é realizar aproximações possíveis com os modos de pensar foucaultianos
sobre as coisas do nosso tempo, fazendo uso de algumas ferramentas conceituais
desenvolvidas em seus estudos. O que será retomado no texto, no momento em que
for abordada a metodologia do estudo.
Com relação à inclusão, cabe esclarecer que a pesquisa em desenvolvimento
não toma a inclusão como algo que esteve desde sempre aí, precisando apenas ser
desvelada. Não sendo, portanto, por si só, necessária ou boa, nem mesmo
inquestionável. Entende-se que sua emergência se dá tendo em vista algumas
condições de possibilidade que a posicionaram como interessante e produtiva para
um determinado tempo.
Esta investida não significa destruir a inclusão, negá-la ou, então, considerá-la
falsa, empreendendo um ajuizamento do que é certo ou errado, verdadeiro ou falso.
O que se propõe é buscar compreender como, nas relações de poder-saber
articuladas aos discursos inclusivos, passam a ser operadas estratégias que visam a

organizam os Institutos Federais de Educação para no contexto da prática operacionalizar as políticas
de educação profissional e tecnológica para pessoas com deficiência na racionalidade neoliberal.

condução das condutas da população, no caso a população deficiente, pela oferta de
educação profissional e tecnológica.
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A circulação de dados estatísticos no campo da educação é recorrente, já que
políticas públicas, programas e campanhas tomam como potente argumento a
estatística. Por meio da produção de saberes sobre a população, a partir da estatística
como tecnologia, é que se torna viável administrar as condutas dos sujeitos,
governando-os e controlando-os. A partir desses saberes, vão se produzindo
discursos que intencionam não apenas expressar as realidades medidas, verificadas,
avaliadas por meio da estatística, mas produzir certos tipos de sujeitos a serem
governados.
Tomando como baliza o pensamento de Foucault (2008a), compreende-se que,
por meio da estatística, torna-se possível quantificar os fenômenos que são próprios
à população. Considerando que a população surge como um problema de ordem
política, econômica e científica, tem-se a necessidade de atentar a fatores diversos,
que serão tanto analisados quanto passíveis de intervenções.
Os governos percebem que não têm que lidar simplesmente com sujeitos,
nem mesmo com um “povo”, porém com uma “população”, com seus
fenômenos específicos e suas variáveis próprias: natalidade, morbidade,
esperança de vida, fecundidade, estado de saúde, incidência das doenças,
forma de alimentação e de habitat (FOUCAULT, 2007a, p.31, grifos do autor).

Importa considerar, que a estatística opera não na condução da população em
sua totalidade, mas para gerenciar aquela parcela da população considerada de risco,
no caso a população com deficiência (TRAVERSINI; BELLO, 2009). Ao serem
produzidos dados, levantamentos, estatísticas das condições de vida dessa parcela
da população, torna-se possível conduzir os sujeitos deficientes, e intervir por meio de
ações e políticas específicas, que visam controlar as situações de risco social. Tal
pensamento converge com o de Traversini e Bello (2009, p.145), de que “os números
justificam uma necessidade”, especificamente neste estudo, a necessidade de tornar
produtiva a população com deficiência.
De acordo com a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas
com Deficiência (SNPD), vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência

da República (SDH/PR), “O conhecimento das características desse segmento
populacional [pessoas com deficiência] é essencial para não haver exclusão de
nenhum grupo das políticas governamentais e dos serviços que o governo
disponibiliza1” (SECRETARIA, 2015). A produção de conhecimentos sobre as
características da população deficiente é entendida, nesse estudo, como possibilidade
de investimento em intervenções específicas sobre essa população, de modo que
possam ser gerenciadas, garantindo a segurança de todos.
Diferentes campos de saber (como a política, educação, medicina, economia),
tramados em nome da inclusão social e educacional das pessoas com deficiência no
Brasil, assumem os conhecimentos produzidos por meio da estatística como
demarcadores para a tomada de decisões sobre a intervenção na vida dos sujeitos
deficientes. Para melhor conhecer essa população, aspectos como incidência de
deficiências e seus tipos; idade, sexo e domicílio dos deficientes; escolarização,
ocupação e remuneração, passam a ser quantificados e a compor medidas,
estimativas e índices, que se ocupam desde a prevenção de deficiências até o
gerenciamento da vida produtiva de cada um. Conforme Lopes e Fabris (2013, p.22,
grifo das autoras),
É preciso conhecer com detalhes as condições de vida de cada indivíduo para
que não se potencializem em problemas impensados e incontroláveis para o
Estado. O cálculo do risco se torna o grande investimento em uma sociedade
que precisa mostrar resultados e melhorar sobremaneira sua performance.

Conforme vão produzindo-se saberes sobre a população deficiente, diferentes
órgãos e instituições articulam-se de modo que ninguém escape das malhas da
inclusão. Interessa que possam ser conhecidos os modos de vida dessa população,
e que sobre eles possa se agir de maneira calculada e previsível. O lema é que
ninguém pode ficar de fora, deixar de participar educacional e socialmente, assim
“Reconhecendo a importância, para as pessoas com deficiência, de sua autonomia e
independência individuais, inclusive da liberdade para fazer as próprias escolhas”
(BRASIL, 2009, p.3).
Nas tramas da racionalidade neoliberal de matriz inclusiva, os dados produzidos
pela estatística possibilitam gerenciar a parcela da população deficiente, considerada
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de risco, administrando as condutas individuais e coletivas, de modo que as pessoas
com deficiência possam autogerir suas vidas, tornando-se responsáveis por si e pelos
outros, na busca pela seguridade.
[...] a produção dos chamados fatores de risco depende da rede de
informações obtidas e estudadas pelos experts, tais como matemáticos,
demógrafos, profissionais do serviço social, professores, pesquisadores da
medicina social, contadores, administradores, dentre outros. Determinadas
estatísticas, condições de formação das diferentes populações e
características ambientais, entre outros elementos heterogêneos, constituem
os fatores responsáveis para a produção do risco (TRAVERSINI, 2003, p.44).

Nessa esteira, os discursos sobre as pessoas com deficiência acabam sendo
tomados como verdades, no qual os números representam mais do que uma forma
de classificação, sendo a estatística “uma modalidade chave para a produção de
conhecimento necessário para governar” (POPKEWITZ; LINDBLAD, 2001, p.116).
No preâmbulo do Decreto 6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, encontrase referência à “importância de trazer questões relativas à deficiência ao centro das
preocupações da sociedade como parte integrante das estratégias relevantes de
desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2009). Conhecer as características das
pessoas com deficiência permite que as ações gestadas por políticas públicas e
programas possam mirar uma sociedade mais justa e igualitária, na qual todos os
sujeitos passam a ser produzidos como cidadãos, participativos e produtivos.
Os saberes construídos por diferentes instituições e experts, com base em
dados coletados, em registros, em comparações, subsidiam decisões
administrativas para manter e otimizar as características desejáveis da
população (TRAVERSINI; BELLO, 2009, p.137, grifos dos autores).

No regime de verdade da inclusão, não interessa conhecer para justificar que as
pessoas com deficiência, por suas características, podem ser consideradas
improdutivas ou, então, incapazes de participar do jogo social do neoliberalismo. Pelo
contrário, a produção de saberes sobre os deficientes na Contemporaneidade coloca
em funcionamento uma regularidade discursiva que evidencia suas potencialidades e
sua posição como cidadãos de direitos, “podem-se identificar características que
devem estar presentes no indivíduo, a partir das quais é possível apontar
necessidades de uma racionalidade neoliberal de governar para uma sociedade
inclusiva” (MENEZES, 2011, p.35). Nessa sociedade, os sujeitos podem e devem

assumir a gestão de suas próprias vidas, reconhecendo-se como empresários de si
mesmos, e, também, como responsáveis pelos outros.
Para tanto, “A orientação básica é ter sempre em vista uma conciliação dos
interesses e potencialidades dos alunos com as demandas do mundo produtivo, na
perspectiva de levá-los a um desempenho eficaz e produtivo” (BRASIL, 2005, p.2).
Cabe destacar que essa busca pela eficiência e participação produtiva dos deficientes
na atualidade interessa a toda a população, pois, na racionalidade inclusiva, a
circulação e a mobilidade de cada um, como princípios neoliberais, significam a
segurança de todos.
O neoliberalismo, então, estende a racionalidade do mercado a domínios não
econômicos, porém suas intervenções nesses âmbitos – tais como o sujeito,
a família, a natalidade, as relações sociais – geram efeitos econômicos,
trazem benefícios ao processo econômico mediante seu crescimento
(LOCKMANN, 2013, p. 91).

Com a enunciação da necessidade de serem criadas condições para a
participação produtiva da parcela da população com deficiência, mobilizando o
engajamento e o incentivo à inclusão social e educacional, indicam-se:
[...] ações de mobilização, atividades e estratégias voltadas para a pessoa
com deficiência, especialmente quando se tratar de beneficiário do BPC, tais
como: visita domiciliar, diagnóstico social, avaliação do interesse e das
demandas dos beneficiários e suas famílias (BRASIL, [2012?], p.14).

Cabe considerar que essas ações voltadas aos deficientes não são colocadas
em operação com vistas à tutela desses sujeitos, mas funcionam como táticas de
governamento da população. “Cada um está estimulado a incorporar em suas
obrigações uma relação calculada e prudente sobre seu destino” (KLEIN, 2006,
p.442). Na lógica concorrencial do neoliberalismo, cabe a cada um o investimento
pessoal sobre suas condutas, para estarem e manterem-se incluídos. No documento
de um dos programas de Governo, encontra-se destaque para a ingerência sobre a
vida da população com deficiência, de modo a prevenir o risco de não participação,
não circulação.
O BPC assume então uma importante função ao possibilitar que seus
beneficiários se tornem visíveis para as políticas públicas, sejam
identificados, reconhecida sua situação de vulnerabilidade e exclusão social
e se tornem alvo de suas ações (BRASIL, 2013, p.5).

A partir da produção desses registros, de como se caracteriza a população
deficiente no país, torna-se possível planejar estratégias de intervenção que visam,
para cada grupo, a partir de suas necessidades, a qualificação e potencialização de
suas características. A produção de saberes sobre as pessoas com deficiência vão
criando as condições de possibilidade para a gestão de programas, campanhas e
orientações, que acenam para a necessidade de fortalecimento de ações
educacionais, dentre elas, aquelas que promovem a educação profissional e
tecnológica.
Mostrar, a cada um, a eficácia de investir nas suas potencialidades e nas suas
características produtivas permite que a governamentalidade opere conduzindo as
condutas dessa parcela da população. Na racionalidade inclusiva da atualidade, o
importante é manter os sujeitos com deficiência em movimento, de modo que eles
permaneçam nos cursos de educação profissional e tecnológica o menor tempo
possível e possam, posteriormente, ser inseridos no mundo do trabalho. “A passagem
do aluno – da escola para o mercado de trabalho – alimenta a racionalidade neoliberal
e contribui para que a sua principal engrenagem (a economia) não perca força e o seu
movimento” (RECH, 2013, p.38)
Manter os sujeitos com deficiência nos espaços escolares, para terem acesso à
educação, mostra-se como apenas uma das ingerências sobre a vida dessa
população. Na atualidade, ocupar o lugar de protagonista de sua própria história
solicita, a cada um e a todos, o enaltecimento de potencialidades, o reconhecimento
da participação e da mobilidade como princípios a serem seguidos na vida em
sociedade. Nesse sentido, torna-se potente considerar que,
Além do encaminhamento aos cursos de qualificação e capacitação
profissional e do cadastramento no CadÚnico, os usuários alcançados pelo
ACESSUAS TRABALHO também devem ser contemplados com outras
aquisições, tais quais:
• Emancipação;
• Empoderamento;
• Reconhecimento do trabalho como direito;
• Reconhecimento de suas capacidades e potencialidades;
• Desenvolvimento de seu protagonismo na busca por direitos e espaços de
interação relacionados ao mundo do trabalho;
• Resgate da autoestima, autonomia e resiliência;
• Melhoria na qualidade de vida, através do desenvolvimento pessoal, das
relações interpessoais, da inclusão social, da autodeterminação e do acesso
a direitos (BRASIL, [2012?], p.29).

A gestão da parcela da população com deficiência, por meio das políticas e
programas de educação profissional e tecnológica, estimula os deficientes a
autogerirem suas vidas, de maneira a contribuir para o desenvolvimento do país, e
para a melhoria de índices e estimativas educacionais e sociais. Nessa lógica, a
chamada para a educação profissional e tecnológica acaba por sinalizar à população
deficiente, a necessidade de se colocar em condição de produção, competição e
concorrência, no jogo social e econômico determinado pelo mercado.
Para enfatizar, o acento na oferta de educação profissional e tecnológica para
deficientes como uma das possibilidades de colocar em movimento a ênfase na
produtividade do sujeito, apresentam-se informações do Observatório do Plano Viver
sem Limite, no qual o Programa de Capacitação Técnica (Pronatec) contabilizou
19.021 matrículas de pessoas com deficiência, realizadas até 21 de janeiro de 2015
(OBSERVATÓRIO, 2015). Somam-se a essas, as matrículas no Pronatec - BSM1
realizadas por meio do Programa ACESSUAS Trabalho que, de julho de 2012 a abril
de 2014, realizou 4.189 matrículas de deficientes, destes 825 eram beneficiários do
Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) (PROGRAMA, 2015). E,
ainda, segundo dados do Censinho 2011, realizado pelo Programa TEC NEP, das
instituições educacionais que aderiram à ação promovida por esse Programa, 70%
declararam apresentar matrícula de estudantes deficientes em cursos técnicos,
tecnológicos, licenciatura, bacharelado e pós-graduação (BRASIL, 2011).
Este levantamento de números possibilita pensar que o panorama atual é de
alargamento das possibilidades para a participação da população deficiente.
Permitindo, “O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e
da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas
e intelectuais” (BRASIL, 2009, p.15). Cria-se uma teia de discursos, políticas públicas,
programas, parcerias e investimentos que captura a todos os sujeitos com deficiência,
de modo que procurem manter-se participando do jogo social. Afinal, no contexto
neoliberal, “cabe à sociedade e à regra do jogo imposta pelo Estado fazer que
ninguém seja excluído desse jogo” (FOUCAULT, 2008b, p.278). Para tanto, é
necessário que a mobilização, a circulação, a participação sejam assumidas pela
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população com deficiência como princípios reguladores de suas vidas, de modo a
minimizar o risco de exclusão do jogo.
E, nesse jogo, acabam se forjando estratégias de captura dos sujeitos com
deficiência que vão, discursivamente, determinando como princípio que mais
educação significa mais trabalho, mais participação, mais consumo, mais
concorrência.
TRAÇADOS METODOLÓGICOS
Nesse primeiro momento do estudo, desenvolveu-se um olhar interessado para
algumas das orientações legais e de programas de Governo publicadas nos últimos
anos, assim como materiais diversos (cartilhas, manuais, cadernos, orientações) que
são produzidos a partir dos textos oficiais, e que colocam em movimento práticas
discursivas voltadas à efetivação dos pressupostos inclusivos. Nessa materialidade,
evidencia-se a necessidade de produção de saberes sobre a parcela da população
com deficiência, de modo que haja ingerência sobre os modos de vida desse grupo
de sujeitos.
Conforme já sinalizado, esse olhar para a discursividade dos documentos que
compõem a materialidade toma como lentes teóricas os estudos foucaultianos. Assim,
a partir da noção de discurso torna-se possível analisar de que maneira determinados
saberes e poderes vão se ligando aos discursos para produzir certas verdades a
respeito da população com deficiência. O filósofo, ao iniciar sua aula inaugural no
Collège de France, esclarece:
[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número
de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos,
dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível
materialidade (FOUCAULT, 2007b, p.8-9).

Nesse estudo, a intenção não está voltada a “remeter o discurso à longínqua
presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua instância” (FOUCAULT, 2008c,
p.28). Os discursos em circulação nos documentos de políticas públicas e programas
de Governo são tomados como “Práticas que formam sistematicamente os objetos de
que falam [...]” (FOUCAULT, 2008c, p. 55).
Antes de darmos continuidade, um esclarecimento metodológico importante, na
perspectiva em que esse texto se inscreve, interessa a funcionalidade das

ferramentas como operadores de análise, e que vão se mostrar úteis não a priori, mas
no decorrer do estudo. Diante disso, a partir da análise inicial empreendida sobre os
materiais, tornou-se interessante e produtiva a possibilidade de operar, além da
ferramenta discurso, com as ferramentas governamentalidade e risco, desenvolvidas
por Foucault em seus estudos.
Nas

primeiras

considerações

tecidas,

o

conceito

foucaultiano

de

governamentalidade mostra-se útil para compreender de que maneira são colocadas
em funcionamento ações de condução da vida dos sujeitos, num estado permanente
de governamento de si e dos outros. Considerando, que “Os homens é que são
governados” (FOUCAULT, 2008a, p.164), interessa operar com a ferramenta
governamentalidade para analisar como se dá o exercício de um poder que se ocupa
dos indivíduos, da população, buscando entender como a produção de saberes sobre
as pessoas com deficiência, permite que sejam forjadas estratégias de governo das
condutas na racionalidade neoliberal.
A noção foucaultiana de governamentalidade é apresentada por Foucault no
curso Segurança, território e população, e retomada em outros cursos proferidos pelo
filósofo no final dos anos 1970 e início da década de 80 (Nascimento da biopolítica e
Do governo dos vivos, respectivamente), no Collège de France. No primeiro curso
referido, Foucault trata do desbloqueio das artes de governar. Suas análises
consideram que a emergência da razão de Estado no século XVII, e o surgimento de
práticas disciplinares permitem a ocorrência de algumas modificações nas artes de
governar. Contudo, o desbloqueio das artes de governar ocorre no início do século
XVIII, agregando-se a esses fatores, a emergência do conceito de população e o
surgimento da estatística (FOUCAULT, 2008a).
Considerando que a família deixa de servir como modelo e passa a constituir um
elemento da população; que a população é considerada a meta final do governo; e
que nasce a economia política, ocorre o que Foucault propôs como condições de
possibilidade para a emergência da governamentalidade, que conjuga diferentes
técnicas de governo, com a finalidade de conduzir as condutas através de dispositivos
de segurança. O autor entende a governamentalidade da seguinte maneira:
Por esta palavra, “governamentalidade”, entendo o conjunto constituído pelas
instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas
que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa,

de poder que tem por alvo principal a população, por principal forma de saber
a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de
segurança. Em segundo lugar, por “governamentalidade” entendo a
tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, não parou de conduzir,
e desde há muito, para a preeminência desse tipo de poder que podemos
chamar de “governo” sobre todos os outros – soberania, disciplina – e que
trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda uma série de aparelhos
específicos de governo [e, por outro lado], o desenvolvimento de toda uma
série de saberes (FOUCAULT, 2008a, p. 143-144).

Cabe considerar, ainda, que para o filósofo a arte de governar neoliberal
desenvolve-se a partir de uma economia de mercado como princípio regulador. Em
seus estudos, Foucault analisa as implicações do neoliberalismo a partir de três
versões, o ordoliberalismo alemão, inspirado neste o neoliberalismo francês, e o
neoliberalismo norte-americano, que buscam superar a crise do liberalismo,
desenvolvida em torno da ameaça à liberdade (FOUCAULT, 2008b).
Nas recorrências discursivas dos materiais, encontram-se ingerências sobre o
governo da população deficiente, posicionando os princípios neoliberais como algo a
ser perseguido por todos, de maneira que possam assumi-los, gerenciando o risco de
não participarem socialmente.
Quanto a noção de risco, emerge a partir da possibilidade de realização de
cálculos de probabilidades, por meio da estatística, que permitem investir na
prevenção. Com a emergência do problema da população, no século XVIII, a
estatística como uma tecnologia, “descobre e mostra pouco a pouco que a população
tem suas regularidades próprias: seu número de mortos, seu número de doentes, suas
regularidades de acidentes” (FOUCAULT, 2008a, p.138).
Esses números e essas regularidades passam a ser produzidos e analisados,
permitindo a produção de saberes que sinalizam determinadas situações como de
risco, individual ou coletivo. Para a segurança da população, o cálculo de
probabilidades e a determinação de riscos a serem prevenidos são importantes.
Foucault (2008a, p. 79), analisando a distribuição dos casos de varíola, possibilita
entendermos que, “[...] para cada indivíduo, dada a sua idade, dado o lugar em que
mora, pode-se igualmente para cada faixa etária, para cada cidade, para cada
profissão, determinar qual é o risco de morbidade, o risco da mortalidade”.
Nesse sentido, a noção de risco permite compreender de que modo, a partir da
produção de dados e saberes sobre a população com deficiência, criam-se condições
de possibilidade para o governo dessa população, de modo que políticas públicas e

programas de Governo sejam criados, buscando a gestão das condutas dos
deficientes, gerenciando o risco da exclusão, da não participação, da não
produtividade na atualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse primeiro exercício de análise tornou-se possível compreender que o que
está em jogo no contexto atual é controlar o risco de não produtividade e de não
participação. A partir da produção de saberes sobre a população deficiente passa-se
a investir em programas “de inclusão” que buscam tornar produtiva a população
deficiente, sendo uma das possibilidades de investimento a oferta de educação
profissional e tecnológica, de modo que estas pessoas possam ser capitalizadas por
meio de aprendizagens, apresentando condições de produtividade, competição e
concorrência.
As estatísticas acerca das características das pessoas com deficiência, que têm
sido amplamente divulgadas, e os discursos que produzem e fazem circular saberes
sobre esses sujeitos, acabam por determinar lugares a serem ocupados pelos
deficientes, implicando em efeitos de condução de suas condutas.
Trata-se de controlar, otimizar, governar, regulamentar as formas de agir e
pensar das pessoas com deficiência, de modo que se vejam, e atuem como cidadãos
ativos, participativos que têm direitos e podem/devem fazer escolhas. Assim, o que se
espera dessa parcela da população é que esteja incluída, e opte por manter-se nessa
condição realizando as melhores escolhas. Afinal,
O Brasil vive um período de crescimento econômico e de ampliação das
oportunidades de trabalho e emprego. Para que essas oportunidades sejam
aproveitadas pelo segmento mais vulnerável da população, é necessário
investir na qualificação profissional, aliando Educação e Inclusão Produtiva
(BRASIL, [2012?], p.12).

Há uma regularidade de discursos demarcando que a escolarização e o
desenvolvimento de competências e habilidades são requisitos para a inserção
produtiva no mundo do trabalho. Não basta apenas saber desempenhar uma função
laboral, é preciso apresentar um catálogo de características pessoais que possibilitam
alçar melhores condições de concorrer e competir.
Nessa esteira, conhecer as características das pessoas com deficiência e
investir na educação profissional e tecnológica têm sido práticas interessantes para

colocar em movimento os sujeitos deficientes, de modo que atendam às exigências
de uma racionalidade neoliberal, que imprime valores de mercado como princípios de
regulação da vida.
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A PRODUÇÃO DO ALUNO INCLUÍDO NO DISCURSO DA GESTÃO ESCOLAR
Denise Ferreira da Rosa1
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Eixo 4 – Educação e inclusão
RESUMO
O presente trabalho configura-se em um recorte da monografia desenvolvida no Curso de
Especialização em Gestão Educacional/CE/UFSM intitulada “A produção do aluno incluído no discurso
da gestão escolar”. A referida investigação, realizada a partir de estudos de inspiração foucaultiana,
buscou conhecer discursos produzidos pelos gestores de escolas regulares, procurando problematizar
seus efeitos na produção dos alunos ditos incluídos. Para tanto foi utilizado como materiais analíticos
entrevistas realizadas com três gestoras de duas escolas regulares da cidade de São Pedro do Sul/RS
e como ferramentas de análise o conceito de discurso. Discute-se aqui sobre o discurso da gestão
escolar no que se refere a produção do aluno anormal, para tanto, no decorrer do texto aparecerão
passagens das entrevistas em que as gestoras fazem referência aos sujeitos da inclusão, as práticas
realizadas com eles e a forma como os professores das escolas narram suas práticas e os sujeitos.
Partindo do objetivo de problematizar os possíveis efeitos de tais discursos na produção dos alunos
incluídos, concluo esse estudo compreendendo que tais discursos estão produzindo os alunos em
situação de inclusão escolar como alunos especiais, diferentes, deficientes, anormais e, por isso,
destinados a práticas de normalização. Problematizar esses discursos faz-se importante para que
possamos, quem sabe, passar a produzir outros sujeitos e assim, pensar de outra forma a escola dita
inclusiva e os efeitos que ela tem provocado nos sujeitos que por ela são produzidos.
Palavras-chave: Gestão Escolar. Inclusão. Discurso.

INTRODUÇÃO
Ao longo do desenvolvimento da sociedade, muitos foram os eufemismos
produzidos para nomear, classificar e produzir o sujeito que hoje é nomeado como
aluno incluído, tais como excepcionais, educandos ou alunos com necessidades
educacionais especiais, portadores de deficiência, dentre tantos outros. Tais formas
de narrar esses sujeitos são fortemente marcadas por descontinuidades, por rupturas
que historicamente vão produzindo o discurso legislativo e consequentemente o
discurso escolar, uma vez que
[...] os discursos produzem saberes que constituem políticas, políticas essas
que, em outras dimensões, funcionam como condições de possibilidades
para que ordens sociais sejam criadas e mantidas e para que outras práticas
e verdades sejam estabelecidas (SARDAGNA, p.174, 2007).
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Assim, a partir da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), a inclusão é tomada como um regime de verdade
que orienta as práticas desenvolvidas na escola regular “o que as constitui como um
imperativo que coloca o financiamento de recursos físicos, didáticos e de
acessibilidade junto com a formação, como caminho para essa implementação”
(POSSA; NAUJORKS, 2013, p. 321).
Sendo assim, o presente trabalho configura-se como um recorte da monografia
desenvolvida no Curso de Especialização em Gestão Educacional/CE/UFSM a qual
teve como intenção conhecer discursos produzidos pelos gestores de escolas
regulares, procurando problematizar seus efeitos na produção dos alunos ditos
incluídos. Para tanto utiliza-se de entrevista com três gestoras de duas escolas
municipais da cidade de São Pedro do Sul/RS para compor a materialidade analítica.
As entrevistas tiveram como intencionalidade convidar os sujeitos do estudo a pensar
sobre o processo de inclusão escolar em sua escola.
Após transcrição das entrevistas, a partir de um olhar interessado destaco os
fragmentos que aqui serão apresentados, e que foram escolhidos por conterem
recorrências discursivas de interesse para o estudo. Tal materialidade produzida
possibilitou o exercício analítico na continuidade do trabalho, cujo principal conceitoferramenta operado foi o conceito de discurso. Olho para os discursos das gestoras
escolares, apoiando-me nos estudos de Michel Foucault e alguns autores que
trabalham a partir dos estudos do filósofo como Lopes (2013), Sommer (2007), VeigaNeto (2014), para compreender como os discursos escolares, operam a produção de
sujeitos-alunos incluídos.
Pensar sobre a inclusão escolar remete a ideia de colocar na escola regular, ou
melhor, na classe regular aqueles sujeitos que até um tempo atrás estavam
“excluídos” em instituições ou espaços segregados (instituições especiais, escolas
especiais, classes especiais). No contexto deste estudo tomo alio-me ao conceito de
inclusão de Rech (2011), que indica a “inclusão escolar como um movimento, ou seja,
como, algo que se desloca, que oscila, que acalma, que agita” (p.19). Um movimento
que tem tomado nova face nas Políticas Educacionais no Brasil nas últimas décadas
e que se tornou um imperativo.

A partir do princípio de que todos devem estar na escola regular, a educação
inclusiva torna-se uma meta e para alguns autores como Menezes (2011a), Lopes e
Rech (2013) um imperativo considerando que
[...] se materializa na atualidade como uma alternativa econômica viável para
que os processos de normação e de normalização se efetivem, bem como
para que outras formas de vida não previstas na modernidade– por exemplo,
mais empreendedoras, autossustentadas e autônomas – se expandam no
tecido social. Dessa forma, inclusão como imperativo implica, pelo seu caráter
de abrangência e de imposição a todos, que ninguém possa deixar de cumprila, que nenhuma instituição ou órgão público possa dela declinar (LOPES;
RECH, 2013, p.212).

Na perspectiva de um imperativo, a educação inclusiva é tomada como uma
verdade totalizadora, única da qual ninguém pode escapar. Tal regime de verdade
está sancionado no discurso das gestoras escolares entrevistadas, conforme se
evidencia nos fragmentos a seguir:
[...] não é só daqueles ditos especiais, não, os deficientes, eu acredito que a
inclusão é um todo dentro da escola [...]. (G. 2) 1
Algo que tem que acontecer. (G.3)

Os gestores entendem a inclusão como algo que tem que acontecer, com o todo
na escola, mas também como algo que acontece em partes.
Meia inclusão (risos). Não é uma inclusão total né. Deveria ser, mas... (G. 1)
Para alguns profs. acredito que este ano melhorou bastante, desde que a
gente veio, sabe, como vou te dizer, que a gente vem trabalhando isso esse
ano eu notei assim mais interesse. (G. 2)
[...] Eu vejo a inclusão na escola, eu acho que ela acontece em partes né e a
inclusão é importante pela socialização também. (G.3)

Essa melhora comentada pela gestora 2 justifica-se pela presença dos monitores
em sala de aula e pelo aumento na carga horária da professora de Educação Especial
Tão procurando mais a K2. para adaptar as coisas, que não procuravam
antes. (G.1)
Agora com mais horas da K. foi também, acho que isso também ajudou
bastante né. [...] Isso eu percebia que antes não faziam com ela, agora eles
chamam ela que ele deixou um turno, não bem um turno, mas um horário
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depois do recreio ela senta alguns dias com alguns e eles vão e tão fazendo
com ela para adaptar o conteúdo e isso ai eu estou achando bem legal. (G.2)

Esses discursos deixam claro, para mim, o olhar que essas gestoras têm sobre
os alunos como sendo alunos da anormalidade. Alunos esses que precisam ser
corrigidos e para isso é importante que tenham atividades adaptadas, maior presença
da professora da Educação Especial na escola, dando ênfase para a importância do
seu auxílio.
É super, muito, muito, muito importante. (G.1)
É eu acho que sem o professor de Educação Especial pra dar um norte. [...]
que a gente notava quando estava só 20h a K. ela não conseguia falar com
os profs. E eles assim a segurança deles é o prof. de Educação Especial.
(G.2)
Eu acho importantíssimo o papel da professora assim até pra gente conversa
pra tirar as dúvidas, é o apoio que a gente tem né, por que as gurias ficam, a
gente fica com medo, se tá correto, não sabe como fazer. [...] o professor da
sala de recurso que dá todo esse suporte pro professor poder trabalhar em
sala de aula com o aluno incluso. (G.3)

Bem como, a necessidade dos monitores em sala de aula.
A questão do monitor na sala de aula também ajudou bastante. [...] Acho que
assim a questão que a gente consegui esse ano dos monitores foi, Bah! um
ganho de 10 anos de luta, assim isso já ajudou muito. (G.1)
A I. tem umas manhãs que tem uma menina que vem. Tá dando mais certo,
ela tá vindo mais. Esse ano não tá dizendo que não quer vir na aula mais né,
que o ano passado teve. (G.2)

As práticas relatadas acima, são indícios da condição de anormal que esses
alunos ocupam. Por isso, planejam e desenvolvem práticas que reforçam essa
condição como a separação dos alunos em dois grupos, normais e anormais, na
escola. Como fica evidente nos fragmentos a seguir,
Os colegas né, por que eles a gente vê que eles protegem, eles ajudam, eles
auxiliam né. Por exemplo, o P. quando não tá com a monitora eu percebo
isso, eles se preocupam. [...] Eles participaram de todas as atividades da
gincana, sempre teve uma, alguma coisa que eles poderiam resolver. Eles
não ficaram no caso fora. Então tinha a gincana onde, tinha tarefas que eles
ajudavam, auxiliavam os outros também ali eles sempre participaram junto.
(G.2)
O A. também eles se preocupam "onde o A. tá?" eles vão procurar. [...] No
dia da inclusão, foi feito trabalhos, foram feitos só com os alunos incluídos
eles que tiveram que fazer as tarefas né ajudados pelos colegas. (G.1)

São os colegas normais que ajudam, protegem, se preocupam com aquele
colega que não é considerado normal. Assim, não só o gestor e o professor são
responsáveis pela vigilância do aluno incluído, a gestão da inclusão é
responsabilidade de todos (HATTGE, 2007), do gestor ao zelador da escola, ela
ocorre, principalmente, na sala de aula pelo professor e colega, assim todos são
responsabilizados e,
[...] se todos são responsabilizados, todos podem intervir para que a inclusão
‘dê certo’, todos podem governar, todos estão subjetivados por ela; se todos
são responsáveis pela inclusão de todos em diferentes esferas, é objetivo
comum o governo pela educação (POSSA, 2013, p.121).

Mas, para isso é necessário um primeiro momento que seria o de sensibilizar o
professor, o colega, a comunidade escolar, então a escola desenvolve atividades
relacionadas a Educação Inclusiva, tais como palestras, apresentações, visitas às
instituições, conforme fragmentos a seguir:
Sim, ano passado a gente fez contigo e com a L. né. Esse ano a gente fez, o
dia, dentro da gincana da escola. (G.1)
Esse envolvimento com a APAE. [...] Que a gente foi aquele dia, eles vêm
sempre a gente faz uma ou duas atividades. (G.3)

Palestras para que os professores conheçam mais sobre esses sujeitos, que
pensem uma proposta diferenciada, visitas na APAE para que sejam todos
sensibilizados ao verem as incapacidades e capacidades do anormal, pois esse
sujeito além de ingressar na escola precisa permanecer nela para se tornar um sujeito
produtivo.
A inclusão passou a ser uma das maneiras que o Estado encontrou para
estimular o desenvolvimento econômico do país. A esperança de mudança de status
dentro das relações de consumo, dos grupos “excluídos”, associada ao desejo dessa
mudança de vida é o que mantém o Estado, na parceria com o mercado, produzindo
a inclusão como um imperativo. A esperança e o desejo de mudança de status
colocam os indivíduos no jogo econômico do neoliberalismo, que conforme Lopes
(2009) possui duas grandes regras:

a primeira regra é manter-se sempre em atividade. Não é permitido que
ninguém pare ou fique de fora, que ninguém deixe de se integrar nas malhas
que dão sustentação aos jogos de mercado [...]. A segunda regra é a de que
todos devem estar incluídos [...]. Não se admite que alguém perca tudo ou
fique sem jogar. Para tanto, as condições principais de participação são três:
primeiro, ser educado em direção a entrar no jogo; segundo, permanecer no
jogo (permanecer incluído); terceiro, desejar permanecer no jogo (LOPES,
2009, p.109-110).

Nesse sentido, que outra instituição social despertaria com tanta eficácia o
desejo pelo jogo, pelo consumo; ensinaria as regras para entrar e permanecer nesse
jogo do que a escola? Afinal, não é na escola que passamos boa parte de nossas
vidas? E ainda, não é nela que passamos os anos mais propícios para que as
aprendizagens se efetivem?
No entanto, ainda que a escola tenha essa potência produtiva em termos de
desejo de consumo, com os indivíduos em situação de inclusão escolar são
necessários outros mecanismos que não os usualmente utilizados, por isso o Governo
cria diferentes mecanismos para que os mesmos além de terem acesso, consigam
permanecer na escola, e tais mecanismos subjetivam professores e gestores, que por
sua vez devem operar a subjetivação dos alunos e das famílias.
Como alguns desses mecanismos criados pelo governo para que os sujeitos
tenham acesso e permanência na escola, trago como exemplos três dos programas e
ações coordenados pela Diretoria de Políticas de Educação Especial – DPEE, são
eles: o Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, o Programa
Escola Acessível e o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade.1
O programa de implantação de Salas de Recursos Multifuncionais criado em
2005, foi instituído pela Portaria Ministerial nº 13/2007 (BRASIL, 2007), no âmbito do
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. Nesse programa são disponibilizadas
salas Tipo I e Tipo II, as salas Tipo I são compostas por equipamentos, mobiliários,
recursos de acessibilidade e materiais didático/pedagógicos e as salas Tipo II,
possuem ainda recursos e equipamentos específicos para o atendimento de
estudantes cegos.
O Programa Escola Acessível disponibiliza recursos para ações de
acessibilidade nas escolas públicas como construção de rampas, adaptações nos
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esses programas em destaque, pois com relação à Educação Especial são os que as escolas
participam.

banheiros, compra de materiais didático-pedagógicos para as salas de recursos, entre
outras ações.
O Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade cujo objetivo é apoiar a
formação de gestores e educadores, a fim de transformar os sistemas educacionais
em sistemas educacionais inclusivos. Tem como ações: realizar Seminário Nacional
de Formação dos coordenadores municipais e dirigentes estaduais; prestar apoio
técnico e financeiro e orientar a organização da formação de gestores e educadores
dos municípios polos e de abrangência, e disponibilizar referenciais pedagógicos para
a formação regional.
Não vou me deter na análise desses programas pois utilizo-os aqui como
exemplos de ferramentas cujos efeitos produzem a subjetivação dos gestores e
professores em direção as ações inclusivas, produzindo subjetividades inclusivas 1. Ao
estarem subjetivados pelo discurso da inclusão professores e gestores não se
autorizam a questionar a inclusão, a problematizá-la, gerando o silêncio docente2.
O silêncio aqui tem sentido de captura, ou seja, de pensar que os professores
estando capturados pela rede discursiva da inclusão, se subjetivaram pela
naturalização da inclusão, tomando-a como algo dado e cristalizado em seu
significado. Capturados porque agora, diante de tanto investimento na escola
e em suas formações, fica o desejo de consumir a inclusão como algo que é
de cada um, como algo que lhes melhora como profissionais e pessoas
(POSSA; NAUJORKS, 2013, p. 327).

Entendo o silenciamento docente como um processo no qual fazem parte
aqueles professores que já foram capturados pelo discurso da inclusão, uma vez que
enquanto imperativo tem um caráter de abrangência, de imposição a todos, do qual
ninguém pode escapar, conforme se percebe na fala da G.1 e da G.2. No entanto,
enquanto processo não foram todos os professores capturados segundo a fala da G.3.
Não sei também por que o P. foi para o 6° ano, os professores de área, me
chamou muito atenção assim, a de matemática, os de ciências, né. A prof. de
Educação Física, História, todos assim. Antes era o professor J. de inglês ele
1

Passei a pensar que as subjetividades inclusivas poderiam ser identificadas com aquelas que, entre
outras coisas, tivessem condições de acesso, sem restrições, à vida social; se sentissem estimuladas,
pela oferta de igualdade de oportunidades, ao autoinvestimento, desenvolvendo suas habilidades e
competências; alcançassem autonomia em suas ações para que pudessem bem usufruir do acesso
que lhes era ofertado, tornando-se sujeitos capazes de inclusão no jogo econômico do neoliberalismo
(MENEZES, 2011, p. 43).
2Termo construído por POSSA e NAUJORKS (2013) a partir do estuda das relações de força [...] e da
percepção de que, em nosso tempo, a inclusão se constitui em um modo de dizer sobre a educação,
um modo de nominá-la que exerce uma forma de controle no vocabulário autorizado aos professores
(POSSA; NAUJORKS, 2013, p. 320).

fazia um trabalho também bem diferenciado, agora veio a M., mas também tá
entrando naquela de cantar com o P. inglês essas coisas assim. Parece que
as coisas estão se encaminhando mais né, tá acontecendo mais. As gurias
do currículo já vêm um tempo, já mais acostumadas né. [...] Esse ano
melhorou muito a questão deles aceitarem mais, os professores também
olhar duma maneira, esse olhar diferente que a gente percebe por que antes
era um olhar mais preconceituoso. [...] Eu acho que houve através da
secretaria né um entendimento melhor em relação ao que é a inclusão.
[...]que a gente tá nesse grupo eu como mãe, a S. como tia, convivendo com
todas essas crianças aqui a gente tá sempre conversando com elas e
colocando, as educadoras sempre falando, vocês falando com ela eu noto
assim que ela teve uma compreensão melhor nesse sentido e tá fazendo com
que aconteça muitas coisas que não aconteciam né, isso eu noto. (G.2)
As professoras te dizem assim que a faculdade não te dá suporte, que elas
não tem conhecimento, que elas não tem como lidar com a criança especial.
Isso não é verdade eu fiz faculdade me formei algum tempo e tive uma
cadeira que era para trabalhar com a inclusão e os cursos quantos cursos
nós já fizemos? (G.3)

Assim, entendo a partir de Sommer (2007) que
[...] as práticas discursivas da escola obedecem a um ordenamento prévio,
que os enunciados obedecem a regras de formação específicas, que alguns
ditos são sancionados e outros interditados. Enfim, que o que se diz na escola
somente repercute porque é referendado por uma ordem mais ampla, porque
está na ordem do discurso (SOMMER, 2007, p.58).

Há uma ordem do discurso escolar em operação, pois existem “regras que
sancionam ou interditam a produção e a circulação de práticas discursivas escolares”
(SOMMER, 2007, p.58). Só repercute na escola o que está na ordem mais ampla, o
que está na ordem do discurso. Percebo após análise dos discursos das gestoras que
não está na ordem do discurso escolar dessas instituições problematizar, questionar
a inclusão, por isso tais discursos são silenciados.
Porém, fica evidente no discurso das gestoras a ideia de diferença como sendo
um sinônimo de deficiência, conforme segue:
Eles1 estão sabendo mais trabalhar com as diferenças. [...] Agora não eles 2
vem que lá dentro eles também estão fazendo com que o outro cresça né de
uma outra maneira né no convívio, o respeito né, respeitar o diferente isso eu
acho bom. [...] Aos poucos eles3 foram vendo que o diferente não é
assustador, por que uma das coisas que eles tinham muito com o diferente
meu Deus o que eu vou fazer na sala? (G.2)

1

Usa o pronome eles nesse fragmento para se referir aos alunos.
o pronome eles nesse fragmento se referindo aos professores da escola.
3Utiliza o pronome eles nesse fragmento se referindo aos professores da escola.
2Utiliza

Tais discursos me remetem a alguns cuidados, o primeiro deles “quando
denominamos “o” diferente, estamos usando uma cadeia de significados que
localizam

e

ordenam

espaços e

corpos e

não

estamos nos referindo,

necessariamente, à diferença” (LOPES, 2007, p.19). Quando a G.2 diz que os
professores estão respeitando o diferente e que o diferente não é tão assustador, está
se refere a um corpo, um aluno que não é normal em comparação com os outros,
aqueles que são ditos normais.
O discurso da gestora G.2 de que os alunos normais estão sabendo trabalhar
com as diferenças apresenta alguns conceitos sobre a diferença. A diferença vista
como algo menor, algo que é indesejado, mas que na lógica da educação inclusiva
precisa ser tolerado e por isso a diferença precisa ser apagada, corrigida.
Como segundo cuidado o de entender, de acordo com Skliar (1999, p.22) que “o
conceito de diferença não substitui, simplesmente, o de diversidade, ou de pluralidade,
e muito menos o de deficiência ou necessidades especiais; também não ocupa o
mesmo espaço discursivo”.
As diferenças não são uma obviedade cultural nem uma marca de
“pluralidade”; as diferenças se constroem histórica, social e politicamente;
não podem caracterizar-se como totalidades fixas, essenciais e inalteráveis;
as diferenças são sempre diferenças; não devem ser entendidas como um
estado não desejável, impróprio, de algo que cedo ou tarde voltará a
normalidade; as diferenças dentro de uma cultura devem ser definidas como
diferenças políticas [...]; as diferenças, ainda que vistas como totalidades ou
colocadas em relação com outras diferenças, não são facilmente permeáveis
nem perdem de vista suas próprias fronteiras; a existência de diferenças
existe independentemente da autorização, da aceitação, do respeito ou da
permissão outorgada da normalidade (SKLIAR, 1999, p.22-23).

Assim, todos os alunos seriam diferentes, pois não apresentam uma
caracterização fixa, inalterável, tais diferenças existem por um processo histórico,
social e político e não dependem da aceitação, do respeito dos sujeitos ditos normais.
[...] “a diferença surge como possibilidade de resistência a políticas excludentes e
práticas classificatórias e hierárquicas” (LOPES, 2007, p.21).
Entendo a deficiência como discurso, e esse discurso enquanto “processos
sociais, históricos, econômicos e culturais que regulam e controlam acerca de como
são pensados e inventados os corpos e as mentes dos outros” (SKLIAR, 1999, p.18,).
Assim, a deficiência é entendida não como “uma questão biológica e sim uma retórica
social, histórica e cultural. A deficiência não é um problema dos deficientes ou de suas

famílias ou dos especialistas. A deficiência está relacionada a própria ideia de
normalidade e com sua historicidade” (SKLIAR, 1999, p.18).
Ainda que, conforme apresentado anteriormente, tanto a diferença como a
deficiência não possam ser corrigidas, a escola inclusiva operacionaliza todos os dias
práticas de normalização dos alunos e, dentre aquelas destacadas nos discursos das
gestoras está o Atendimento Educacional Especializado, que pressupõe, segundo
elas, atividades diferenciadas, presença de monitores em sala de aula. Nesse sentido,
Lopes (2007) diz que:
A escola, entendida como instituição normalizadora, olha para essa diferença
com o firme propósito de apagá-la, de torná-la algo indesejável devido ao seu
caráter de anormalidade e de estranheza. Tanto a escola frisa o lugar do
indesejado que acaba definindo o padrão desejável que servirá de referencial
e de modelo de comparação entre aqueles ditos “normais” e aqueles ditos
“anormais” (LOPES, 2007, p.21).

Nessa lógica, e de acordo com Menezes (2013), entendo a escola como uma
maquinaria de normalização inventada na modernidade como um espaço privilegiado,
assim como foi o quartel, a fábrica, a oficina, para que se operacionalize o
disciplinamento dos sujeitos, a fim de produzir um sujeito ideal, um sujeito dócil e
produtivo. Maquinaria de normalização cujas práticas vem sendo atualizadas e que
na Contemporaneidade procuram efetivar não apenas a correção do aluno, mas
também dos percursos, das interações, dos tempos de aprendizagem, entre outros,
uma vez que trata-se agora de realizar o que for necessário para que seja possível
fazer esse aluno estar e aprender na escola, ainda que para isso, a produção de
discursos sobre ele o localize como especial, descapacitado, estranho, diferente,
diverso, deficiente, anormal.
Assim, ao finalizar, parece-me importante ressaltar que a intenção do estudo não
é analisar os efeitos dos discursos das gestoras nos modos de subjetivação do aluno
incluído, mas sim problematizar possíveis efeitos na produção dos alunos. Nesse
sentido, foi possível perceber que as práticas postas em operação a partir dos
discursos

recorrentes

nas

escolas

podem

produzir

alunos

(especiais/diferentes/deficientes) subjetivados a uma condição de anormal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vale o alerta para que olhemos para cada prática educacional, cada
expressão que usamos para nomear o outro e as coloquemos sob suspeita.

Palavras que significam tolerância, culpabilização do outro, padrões culturais
hegemônicos, identidade estável, universalidade, multiculturalismo,
exotismo, expressões que devem ser problematizadas quando utilizadas para
pensar a inclusão (LOPES & FABRIS, 2013, p.107).

A discussão apresentada nesse trabalho é um recorte da pesquisa realizada no
Curso de Especialização em Gestão Educacional. A análise dos discursos realizada
aqui, é a análise possível para o momento, que em outro momento pode ser refeita
de diferentes maneiras, sendo escrita de forma diferente, tendo diferentes efeitos.
Assim, a partir do objetivo de conhecer discursos produzidos pelos gestores de
escolas regulares, procurando problematizar seus efeitos na produção dos alunos
ditos incluídos penso sobre o alerta da epígrafe acima, de colocarmos sempre em
suspensão, sob suspeita cada palavra, prática, expressão utilizada para nomear o
outro, pois essas produzem efeitos e não temos como conhecer tais efeitos na
constituição dos sujeitos.
Sendo assim, muito longe de criticar os discursos e práticas das gestoras
entrevistas, partindo do objetivo de problematizar os possíveis efeitos de tais
discursos na produção dos alunos incluídos, concluo esse estudo compreendendo
que tais discursos estão produzindo-os como alunos especiais, diferentes, deficientes
e anormais. Dessa forma, visualizo a potência daquilo que é dito sobre esses alunos
nos documentos legais, documentos esses que têm sido utilizados como estratégias
de subjetivação (entre outras) para a efetivação da Educação Inclusiva nas escolas
regulares, e que tem resultado na produção de discursos escolares que operam, por
sua vez, a subjetivação dos sujeitos que nelas atuam.
Há uma ordem discursiva presente nas escolas, uma ordem que indica que tais
alunos precisam ter sua condição de diferente aceita. Ao trabalhar com tal significado
do conceito de diferença, os gestores reforçam a condição de anormalidade dos
alunos em processo de inclusão, para os quais práticas de normalização devem ser
postas em operação.
Ao finalizar este estudo ressalto a compreensão de que as discussões
resultantes do exercício analítico aqui empreendido não são inéditas. Outras
investigações, realizadas em outros contextos de pesquisa, já afirmam que a escola
normaliza, e que os discursos inclusivos são também produtores de práticas de

normalização1, mas ainda assim defendo a importância de dize-las, pois ao fazê-lo
poderei provocar nos sujeitos produtores dos discursos que serviram como
materialidade para o estudo, a inquietação necessária para que outros discursos
passem a ser produzidos. Outros discursos passariam a produzir outros sujeitos e
assim, quem sabe, possamos pensar de outra forma na escola dita inclusiva e nos
efeitos que ela tem provocado nos sujeitos que por ela são produzidos.
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A RELAÇÃO ENTRE AS POLÍTICAS AMBIENTAIS E A FORMAÇÃO DE
EDUCADORAS(ES) AMBIENTAIS NO BRASIL: SALAS VERDES COMO
ESTRUTURAS EDUCADORAS
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Eixo 4 - Educação e inclusão
RESUMO
Aborda a relação entre as políticas ambientais e a formação de educadoras(es) ambientais, a partir da
análise do Programa Nacional de Formação de Educadoras(es) Ambientais (ProFEA). Utiliza a Análise
Textual Discursiva (ATD) para ampliar o conhecimento sobre as atividades de formação de
educadoras(es) ambientais no Brasil. O ProFEA, em seus “4 Processos Educacionais”, cita as Salas
Verdes como exemplo de espaços/estruturas educadoras. Neste sentido, o trabalho discute o potencial
do Projeto Sala Verde (PSV), do Ministério do Meio Ambiente (MMA), na formação de educadoras(es)
ambientais, bem como problematiza a respeito dos desafios impostos. A pesquisa reflete um processo
de geração de conhecimento não muito distante das propostas apresentadas por pesquisadores em
artigos analisados, no qual o sociocultural deste conhecimento é representado como uma política que
pode ser definida por meio de um artefato cognitivo na Educação Ambiental, uma vez que permite
conhecer a atividade de formação de educadoras(es) ambientais no Brasil.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Políticas ambientais. Formação de educadoras(es) ambientais.
Programa Nacional de Formação de Educadoras(es) Ambientais. Projeto Sala Verde.

INTRODUÇÃO
A relação entre as políticas ambientais e a formação de educadoras(es)
ambientais assume grande importância no contexto da Educação Ambiental (EA)
brasileira. Um dos documentos que visualiza a ontogênese desta formação é o
Programa Nacional de Formação de Educadores Ambientais (ProFEA), o qual reúne
aspectos do Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) e da Política
Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída pela lei nº. 9.795, de 27 de abril
de 1999. Sendo assim, pretende-se fazer uma análise do ProFEA, a fim de ampliar o
conhecimento sobre as atividades de formação de educadoras(es) ambientais no
Brasil.
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Políticas como o PNEA, o ProFEA, entre outras, também são constituídas com
a finalidade de articular ações sociais e pedagógicas na formação de educadoras(es)
ambientais, além de apresentar os interesses de pesquisadores, onde se reflete sobre
a necessidade de se desenvolver em sua formação o experiencial (ação), o crítico
(realidade), a práxis, o interdisciplinar e o colaborativo na construção acadêmica
(SAUVE; ORELLANA, 2002), para visualizar a ambientalização curricular em diversos
enfoques formativos, junto com as propostas de movimentos sociais e liderança das
universidades.
O ProFEA enfatiza que a educação, intencionada, planejada, desenvolvida e
avaliada precisa se valer tanto dos espaços da educação formal quanto das instâncias
de participação democrática e de todo o espaço público. É, ou pode ser educadora,
não apenas uma sala de aula, mas também um viveiro, uma trilha interpretativa
ecológica, uma mostra fotográfica, as Salas Verdes (SVs), os Centros de Educação
Ambiental, os Sistemas de Informação (Sistema Nacional de Informação sobre Meio
Ambiente (SINIMA), Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental
(SIBEA), bases de dados1), entre outros (BRASIL, 2006).
Em sua metodologia de Programa de Formação, o ProFEA propõe um conjunto
de procedimentos denominado de “4 Processos Educacionais”. São eles: 1) Formação
de Educadoras(es) Ambientais; 2) Educomunicação Socioambiental; 3) Educação
através da Escola e de outros Espaços e Estruturas Educadoras; 4) Educação em
Foros e Colegiados.
Na perspectiva desta proposta, a multiplicidade de espaços é condição para a
continuidade e autogestão do processo formativo, o qual não seria possível se a
educação fosse contemplada apenas presencialmente em sala de aula, entre
educador(a) e educanda(o) (BRASIL, 2006). Além disso, o ProFEA busca:
[...] a potencialização de processos de formação de educadoras(es)
ambientais, por intermédio do estabelecimento de articulações entre
instituições que atuam com atividades socioambientais de caráter
1

O SINIMA é um dos instrumentos da Política Nacional da Meio Ambiente, responsável pela gestão da
informação, no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Já o SIBEA, foi um espaço
on-line direcionado a educadores e instituições com o objetivo de gerir, disseminar e democratizar
informações sobre educadores ambientais e instituições ligadas a EA. Contudo, a questão da
democratização e do acesso à informação socioambiental no Brasil ainda vem sendo implementada
muito lentamente e com alguns insucessos, como foi o caso do SIBEA e do SINIMA, que foram retirados
da Internet, sem previsão de retorno.

pedagógico. Estas articulações propiciam a harmonização de interesses
entre as instituições e as pessoas, entre as demandas e ofertas de processos
formativos em educação ambiental visando à construção de sociedades
sustentáveis. (BRASIL, 2006, p. 11).

Neste sentido, o ProFEA cita as SVs como exemplo de espaços/estruturas
educadoras. O Projeto Sala Verde se insere no contexto das políticas públicas
ambientais desenvolvidas no Brasil e surgiu como uma estratégia para a
democratização do acesso às informações socioambientais e promoção da formação
ambiental. Portanto, pretende-se aprofundar o debate em torno do PSV como
potencializador do processo de formação de educadoras(es) ambientais.
QUAL A RELAÇÃO ENTRE AS POLÍTICAS AMBIENTAIS E A FORMAÇÃO DE
EDUCADORAS(ES) AMBIENTAIS?
É necessário partir do conceito de educador(a), da sua função social, dos
elementos do ensino da Educação Ambiental (EA) na formação destes profissionais
que decidem ser construtores do pensamento ambiental em uma sociedade dinâmica
e sujeita a mudanças políticas, sociais, econômicas, entre outras. A EA se encontra
na relação com o outro, na reflexão das ações, do pensamento coletivo e individual,
no impacto dos processos políticos, econômicos e pessoais. Por isso, todos nós, em
certos momentos da vida, somos educadores, aprendemos e ensinamos os outros por
meio de nossa própria experiência e exemplo.
As políticas são ferramentas sociais que estabelecem objetividades ou
subjetividades, de acordo com os processos de constituição e validação das mesmas.
Portanto, na análise da formação em educação ambiental é importante levar em conta
algumas definições, tais como:
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida
e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999, p. 1).

No reconhecimento da formação de educadoras(es) ambientais no Brasil, alguns
pesquisadores desenvolvem contribuições que acrescentam estratégias de trabalho.
Segundo Tozoni-Reis (2002, p. 86), “[...] a formação dos educadores ambientais nos
cursos de graduação é fundamentada por diferentes formulações teóricas, que podem

indicar tentativas de superação dos paradigmas atuais, tradicionais de interpretação
da realidade”. Para Lima (2012, p. 1721):
[...] os educadores ambientais precisam refletir e superar a visão fragmentada
da realidade, por meio da construção e reconstrução do conhecimento sobre
a educação ambiental. Para aprender a problemática ambiental é necessária
uma visão complexa do ambiente, na qual, existem as relações naturais,
sociais e culturais.

Estas afirmações relacionam os conhecimentos e as necessidades do educador
ambiental para sua formação, ou seja, o ponto de partida para a análise curricular das
propostas educativas no Brasil, além, é claro, da institucionalização das políticas, a
partir dos documentos gerados pelas reuniões mundiais, foros, conferências, entre
outras atividades que desenvolvem o pensamento de atores envolvidos na
constituição da educação ambiental.
De acordo com Marques (2000), a formação requer uma reflexão a partir do
próprio conceito de educador, a educação que se faz e ter a compreensão do que
quer da educação, além de reconhecer o diálogo entre as dimensões da formação,
entre o político, epistemológico e o profissional do ensino e da aprendizagem, a
especificidade dos conteúdos nos currículos, a identidade do educador no
desenvolvimento profissional e sua história de vida na troca de relações pedagógicas,
bem como a responsabilidade social na cidadania com emergentes ações educativas.
“[...] Os educadores necessitam identificar-se consigo mesmos onde quer que se
encontrem” (MARQUES, 2000, p. 66).
Sendo assim, a formação tem como intencionalidade o educar, além de ofertar
possibilidade na cidadania para um melhor viver, respeitando os recursos naturais,
respeitando o mesmo sujeito, respeitando o outro, compartilhando na comunidade,
fazendo com que o mundo seja melhor, desde um olhar ambiental, onde as diversas
relações no mundo sejam para contribuir e não destruir, para pensar nas
características curriculares na formação, a partir dos contextos e recursos e as
possibilidades de desenvolvimento que permitam sociedades sustentáveis, em
mundos políticos, econômicos e sociais caóticos.
Portanto, a universidade passa a ser fonte de saberes ambientais e ações de
ambientalização curricular, onde as políticas ambientais precisam ser dialogadas e

adaptadas

aos

contextos,

com

princípios

filosóficos

e

epistemológicos,

fundamentados na discussão permanente.
A proposta de transdisciplinaridade na construção de ambientes de prática
educativa, além da necessidade de ambientes de leitura, escrita e troca de ideias são
evidenciadas por Farias, Galiazzi e Freitas (2004, p. 13):
[...] a última sugestão é de analisar os ambientes em que as discussões das
teorias educacionais ocorrem e, se ausentes, instituir também esses espaços
de problematização das práticas pedagógicas dos educadores ambientais,
em qualquer ambiente educativo que estejam inseridos enquanto
profissionais, não só o escolar.

A proposta das comunidades ambientalistas feita em eventos acadêmicos nos
últimos anos é a de identificar e apoiar estratégias educativas nos âmbitos formais,
não formais e informais, comprometidos com os processos transformadores e
emancipadores, por meio da ambientalização e contextualização curricular, da gestão,
das estruturas educativas e das relações com a comunidade (DECLARACIÓN DE
LIMA, 2014).
A partir da análise do ProFEA, pode-se dizer, segundo Molon (2009) que a
sociogênese da formação de educadores no Brasil trouxe aspectos curriculares da
formação e reconhece a história das políticas ambientais, pela interação dos núcleos
de formação pedagógicos, didáticos, epistemológicos e estratégicos da educação
ambiental e depende da autonomia institucional e da aplicação curricular, em diversos
contextos sociais, conforme afirmação abaixo:
Contribuir para o surgimento de uma dinâmica nacional contínua de
Formação de Educadoras(es) Ambientais, a partir de diferentes contextos,
que leve à formação de uma sociedade brasileira educada e educando
ambientalmente; Apoiar e estimular processos educativos que apontem para
transformações éticas e políticas em direção à construção da
sustentabilidade socioambiental; Fortalecer as instituições e seus sujeitos
sociais para atuarem de forma autônoma, crítica e inovadora em processos
formativos, ampliando o envolvimento da sociedade em ações
socioambientais de caráter pedagógico; Contribuir na estruturação de um
Observatório em rede das Políticas Públicas de formação de Educadoras(es)
Ambientais, através da articulação permanente dos Coletivos Educadores.
(PROFEA, 2006, p. 20).

Neste contexto, aborda-se a seguir as Salas Verdes como estruturas
educadoras, por adquirirem corporeidade no ProFEA, ao serem citadas como exemplo
no terceiro Processo Educacional, denominado “Educação através da Escola e de
outros Espaços e Estruturas Educadoras”.

SALAS VERDES COMO ESTRUTURAS EDUCADORAS
Cabe ao Departamento de Educação Ambiental (DEA/MMA) coordenar as ações
educativas que se desenvolvem através de práticas sociais não escolares (BRASIL,
2008). Segundo Tamaio (2007), o DEA foi instituído pelo MMA com a missão de
desenvolver ações de políticas públicas, embasadas nas diretrizes da PNEA. Tais
ações se desenvolveram na esfera da formulação e da gestão de políticas públicas,
por meio de articulações e fortalecimentos de instâncias e fóruns representativos da
sociedade. Este estilo de política repercutiu em um conjunto de programas e projetos
e foi neste contexto que se originou o Projeto Sala Verde.
Sendo assim, o PSV surgiu em 2000, coordenado pelo DEA/MMA, a partir da
demanda espontânea por publicações que chegavam ao Centro de Informação e
Documentação Ambiental do MMA. Inicialmente, foi concebido com foco no caráter
“biblioteca verde” que estes espaços poderiam assumir e, a partir do desenvolvimento
e evolução do projeto, visualizaram-nas como espaços com múltiplas potencialidades
que, além da disponibilização/democratização do acesso às informações, pudessem
desenvolver diversas ações/atividades de EA, a partir de parcerias com instituições
para o desenvolvimento de projetos (BRASIL, 2012b).
Logo, o PSV constitui-se como uma estratégia de política pública para o incentivo
à implantação de espaços socioambientais, denominados de Salas Verdes, a fim de
atuarem como potenciais Centros de Informação Ambiental, por meio da
disseminação/democratização da informação socioambiental. Em 2004, iniciou-se a
seleção de SVs por editais e, a partir da evolução do Projeto, estas passaram a
promover ações de reflexão/construção do pensamento/ação ambiental, atuando
como Centros de Informação e Formação Ambiental. Encontram-se cadastradas no
site do MMA 359 SVs.
As Salas Verdes são citadas no terceiro Processo Educacional do ProFEA,
denominado “Educação através da Escola e de outros Espaços e Estruturas
Educadoras”, como exemplo de espaços/estruturas educadoras, no sentido de
fazerem parte de uma dinâmica contínua de processos de formação de
educadoras(es) ambientais, a partir de diferentes contextos.
Entretanto, para desempenhar a função de estrutura educadora, uma SV precisa
estar planejada para oferecer um rol de possibilidades educacionais de aprendizagem,

por meio de diferentes instrumentos, tais como: cursos, palestras, oficinas,
exposições, encontros dialógicos, trabalhos de campo, campanhas, trilhas, cursos
presenciais e à distância, atividades culturais, programas radiofônicos e de TV,
promoção da disseminação/direito de acesso à informação socioambiental de
qualidade e atualizada, publicação de recursos didáticos, etc. Além disso, o ProFEA
também destaca que os espaços e estruturas educadoras devem:
[...] induzir ações e reflexões em prol da qualidade ambiental e de vida
comuns. Deve ficar muito claro que a educação não se dá sem
intencionalidade educacional e estes espaços e estruturas devem ser
planejados com a explicitação desta intencionalidade. Todo encontro é
educativo, toda vivência humana pode ser educativa, mas só é educador o
encontro e a vivência que tiverem sido planejados para isso. Se aprendemos
e nos formamos com aquilo que vivemos, podemos pensar os espaços e as
estruturas do cotidiano para que instiguem e propiciem afeições, sensações,
reflexões e ações condizentes com um projeto de sociedades sustentáveis,
democráticas e felizes (BRASIL, 2006, p. 24).

Com isso, cabe aos gestores das SVs estimularem ações e reflexões em prol da
qualidade ambiental e de sociedades sustentáveis e democráticas, por meio de ações
deflagradoras, como por exemplo, segundo Brasil (2006): fortalecer as competências
e habilidades de domínio de ferramentas tecnológicas de informação pelas(os)
educadoras(es)

ambientais;

promover

a

expressão

comunicativa

das(os)

educadoras(es) ambientais, além de incentivar as inserções educativas no rádio,
televisão e mídia impressa, músicas, sistemas de informação (SINIMA, SIBEA, banco
de dados dos Municípios Educadores Sustentáveis - MES), objetivando o estímulo e
apoio à qualificação de pessoas na utilização, produção, recepção e gestão dos
instrumentos de informação e meios de comunicação; bem como promover a ação
comunicativa continuada, como forma de estímulo à participação.
A partir do diálogo, da sintonia e do envolvimento de uma Sala Verde com a
comunidade,

torna-se

comunitários,

fortalecer

possível
o

planejar

caminho

ações

pedagógico

e

projetos

para

a

socioambientais

EA,

atuar

como

espaço/estrutura educadora contínua de processos de formação de educadoras(es),
bem como Espaço Educador Sustentável (EES), o qual se caracteriza como:
Espaço onde as pessoas cuidam das relações que estabelecem uns com os
outros, com a natureza e com o ambiente. Esse espaço tem uma
intencionalidade deliberada de educar para a sustentabilidade, mantém
coerência entre as práticas e posturas e se responsabilizam pelos impactos
que geram. [...]. Eles nos ajudam a aprender, a pensar e a agir para construir

o presente e o futuro com criatividade, inclusão, liberdade e respeito às
diferenças, aos direitos humanos e ao meio ambiente. Por suas
característica, influenciam a todos que por ele circulam e nele convivem e,
assim, educam por si mesmos. Com isso, tornam-se referência de
sustentabilidade para toda a comunidade. (BRASIL, 2012a, p. 6).

Desta forma, percebe-se que uma Sala Verde pode constituir-se enquanto EES,
entretanto, para isso, deve reafirmar, constantemente, o compromisso com a
Educação Ambiental, com a comunidade que a permeia, com a formação de
educadoras(es) ambientais e com as questões socioambientais locais e regionais
para, a partir daí, tornar-se de fato um Espaço Educador Sustentável.
Além disso, os profissionais atuantes nas SVs precisam de engajamento e de
conhecimentos teórico-metodológicos na área de EA, a fim de promoverem um
processo transformador. Entretanto, para uma Sala Verde atuar como um EES precisa
ampliar seu foco de atuação e ir além da disponibilização e democratização das
informações socioambientais. As SVs

devem

ser espaços com múltiplas

potencialidades, a fim de desenvolverem atividades diversas de EA.
Porém, para tal, necessitam de esforços coletivos, ou seja, não só daqueles
empreendidos pelos seus colaboradores, mas também pelo DEA/MMA e pelas
instituições parceiras, a fim de fornecerem subsídios para a qualificação profissional
destes colaboradores atuantes no PSV e para a promoção das SVs enquanto
estruturas educadoras contínuas no processo de formação de educadoras(es).
O PROJETO SALA VERDE COMO ESTRATÉGIA DE POLÍTICA PÚBLICA NA
DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO Á INFORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
Conforme debatido, a importância do PSV se dá na promoção de espaços de
múltiplas potencialidades, os quais fortalecem o caminho pedagógico enquanto
estruturas educadoras. Igualmente, sua importância se dá pela responsabilidade que
a ele compete na democratização, no acesso e na disseminação da informação
socioambiental como prática de socialização deste tipo de informação, indo ao
encontro do fortalecimento da EA e da formação de educadoras(es) ambientais.
Segundo Araújo (1999), a partir de um estudo entre produtores e usuários,
definem-se as necessidades informacionais e as metodologias mais adequadas para
atendê-los. A socialização da informação destina-se a promover um contexto

comunicativo no qual estejam presentes, de forma ativa e igualitária, tanto os
produtores, como os usuários de informação.
A diversidade de pesquisas, projetos e experiências que estão sendo realizadas
por inúmeras(os) educadoras(es) ambientais e demais profissionais em torno das
grandes questões socioambientais globais necessitam de diálogo. Para se promover
um encontro dialógico entre estas experiências, torna-se necessário o acesso
democrático às informações socioambientais, assim como a democratização, gestão
da coleta, da produção, da atualização, da avaliação, da recuperação e do
arquivamento de informações de interesse ambiental e correlatas à área.
Considera-se a informação socioambiental um bem social e um direito coletivo
que empodera os cidadãos para uma efetiva participação no processo de tomada de
decisão, no acesso à justiça em matéria de meio ambiente e no exercício dos seus
direitos e deveres. Ao reconhecer que todo o indivíduo tem direito a viver num
ambiente adequado à sua saúde e bem-estar e o dever de proteger e melhorar o
ambiente em benefício das gerações atuais e futuras, também se deve considerar que
para defender este direito e cumprir este dever, os cidadãos necessitam de
informação socioambiental de qualidade, atualizada, de fácil acesso e integrada.
A informação ambiental tem papel fundamental na superação da crise ambiental
que vivemos. Encontra-se limitada, pois não há conexão entre os mundos da
informação e a realidade das populações atingidas pelas políticas públicas
(TAVARES; FREIRE, 2003). Portanto, as SVs devem facilitar a difusão da informação
ambiental, atuando como potenciais centros de democratização da informação
ambiental e contribuindo para o desenvolvimento autossustentável.
Outro fator importante a ser considerado é a existência de diferentes dimensões
da informação ambiental, ou seja, sua temática (ar, água, flora, fauna, gestão
ambiental, entre outras); sua periodicidade; nível de agregação espacial (urbano/rural,
bioma, região etc.); procedência (pesquisas estatísticas, atividades de monitoramento
ambiental, etc.) (BRASIL, 2011). Sendo assim, sugere-se que tais dimensões da
informação ambiental sejam mapeadas pelas SVs em seus municípios e regiões, a
fim de nortearem a gestão dos seus acervos.
Em relação ao apoio na implementação de políticas públicas, o PSV pode atuar
como um canal de informação socioambiental integrador e de interoperabilidade entre

sistemas de informação. Em atendimento à lei de acesso à informação ambiental, os
órgãos ambientais criaram sistemas e redes de informação para permitir acesso
público aos dados sob sua competência. As SVs podem oferecer estas bases em seus
acervos, além de integrá-las, quando assim permitido.
Entretanto, alguns projetos estão desativados, carecendo de iniciativas. As SVs
podem ser parceiras nestes projetos como o SIBEA, por exemplo, ao fornecer a
gestão de informações produzidas pelos municípios e regiões, e ao mesmo tempo,
podem se fortalecer enquanto redes de informação socioambiental. Além disso, se
tornam aliadas na promoção do direito de acesso e democratização da informação,
garantido pela Constituição Brasileira. Conforme Brasil (2005), a democratização
pressupõe igualmente condições de acesso, não só à informação, mas aos seus
meios de produção e à gestão participativa.
Neste contexto, Varela (2005) nos traz uma importante reflexão, no que tange a
informação, de que o simples acesso não é mais suficiente, tornando-se importante
buscar formas e processos que permitam filtrar este volume de fontes e recursos
informacionais, por meio da avaliação crítica, relevância, pertinência, interpretação,
organização, ou seja, ênfase na busca e no uso da informação mediante processo
cognitivo, direcionando o sujeito ao pensamento crítico e criativo.
Portanto, a informação socioambiental precisa ser vista como um instrumento de
transformação dentro do processo de constituição do campo da EA e da formação de
educadoras(es) ambientais, uma vez que a democratização e o acesso à informação
empodera os indivíduos e os insere no processo de superação das desigualdades
sociais, no exercício da cidadania e na efetiva participação no processo de tomada de
decisão e no acesso à justiça ambiental. Cabe ao PSV potencializar o processo de
formação de educadoras(es) ambientais no país, além de ampliar sua contribuição no
que diz respeito ao direito de acesso à informação, à satisfação das necessidades
sociais e à resolução dos problemas ambientais.
METODOLOGIA
Os procedimentos técnicos utilizados na elaboração do referido estudo foram: a
pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A exploração documental se fez em
duas etapas. Primeiramente, foi realizada a análise do documento ProFEA, utilizando-

se a ferramenta Atlas Ti (programa de computador que dá suporte à interpretação
textual), bem como foi utilizada a Análise Textual Discursivo (ATD) que, segundo
ARIZA et al. (2015, p. 347):
[...] tem uma abordagem fenomenológica, pois inicia por uma descrição a
partir do cuidado com a escuta das palavras escritas nos textos. Orienta para
que os textos sejam separados em Unidades de Significado, de modo a,
posteriormente, agrupar essas unidades de outra forma, construindo
categorias iniciais, intermediárias e finais [...].

Posteriormente, foram relacionados os elementos da política ambiental ProFEA
com o PSV. A coleta de dados sobre o Projeto Sala Verde utilizou anotações de campo
de natureza reflexiva, lista de discussão, site e blog do Projeto, além da análise de
documentos internos de diagnósticos e relatórios de gestão.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Por meio da ATD se identificou categorias como: diferentes contextos,
transformações éticas e políticas, sustentabilidade socioambiental, coletivo de
educadores, redes de formação, autonomia e pensamento crítico, permitindo ampliar
o conhecimento sobre as atividades de formação de educadoras(es) ambientais no
Brasil. Na Figura 01 se visualiza o esquema onde se apresentam as relações de
conceitos que se relacionam no documento e que fazem ênfases à intencionalidade
da política.
Figura 01 - Rede de categorias do texto de análise do ProFEA realizada pelo Atlas
Ti.

.
Fonte: produzido pelos autores.

No texto se pode identificar categorias intermedias que induzem a pensar a
intencionalidade do documento e sua perspectiva epistemológica e filosófica. Palavras
em que a frequência no texto é mais repetitiva e constituem as descrições e
significâncias da política ambiental, entre elas: formação, processo, aprendizagem,
grupos, programa, comunidades, coletivos, intervenção, participação, socioambiental,
realidade,

articulação,

comunicação,

concepção,

desenvolvimento,

diálogo,

encontros, populares, sustentabilidade e educomunicação. As categorias identificadas
no texto de análise inicial permitiram descrever a necessidade de se destacar as SVs
como uma forma de aplicar um dos objetivos do ProFEA na formação de
educadoras(es) ambientais no Brasil.
Em relação ao Projeto Sala Verde alguns questionamentos impulsionaram a
pesquisa. A fim de começarmos a entender melhor as problemáticas vivenciadas
pelos atuais gestores e colaboradores das Salas Verdes, optou-se por uma coleta de
dados na lista de discussões do Projeto, a fim de fundamentar o presente trabalho e
de estabelecer um processo dialógico com os agentes envolvidos no processo. Por
meio dos relatos e depoimentos, percebeu-se como andam as impressões e
sentimentos destes em relação à gestão do PSV.
Dentre as dificuldades encontradas pelos coordenadores/colaboradores destes
espaços, relatadas na lista de discussão do grupo, cita-se: descontínuo diálogo do
órgão gestor; falta de apoio financeiro e do fortalecimento do Projeto como estratégia
de política pública; carência dos acervos; a falta de informação oficial quanto às
expectativas, metas e diretrizes do MMA em relação ao PSV.
A partir destes dados levantados e pela análise dos documentos de diagnósticos
do PSV realizados pelo DEA e relatórios de gestão, percebe-se que o Projeto
enquanto estratégia de política pública, embora indispensável, encontra-se precário e
precisa de amplo debate e melhoria contínua, tanto no que tange à sua gestão quanto
na dinâmica contínua de processos educacionais e de formação de educadoras(es)
ambientais, a partir de diferentes contextos.
Foram analisados dados e documentos de diagnósticos realizados pelo
DEA/MMA em 2004, 2007 e 2010. Alguns apresentaram pouca validade/qualidade,
visto que a amostragem utilizada foi baixa. Evidentemente, se torna importante a
realização de uma investigação mais aprofundada sobre o referido Projeto. Entretanto,

percebe-se que o contínuo diálogo e envolvimento do DEA com as Salas Verdes
tornam-se necessários, a fim de potencializar e tornar as práticas de Educação
Ambiental mais visíveis, integradas e efetivas, permitindo, inclusive, o trabalho em
conjunto com outros projetos e políticas ambientais.
Portanto, a pesquisa levantou dados sobre a situação atual do PSV,
evidenciando as problemáticas de gestão, de diálogo e de investimentos no referido
Projeto, tanto pelo DEA, seu órgão gestor, quanto pelas instituições que o abrigam,
mas principalmente, procurou apontar o grande potencial de atuação das Salas
Verdes no campo da EA como estruturas educadoras contínuas no processo de
formação de educadoras(es) ambientais, enquanto estratégia de democratização da
informação socioambiental e veículo promotor do direito de acesso à informação. A
intenção do referido trabalho em relação ao PSV foi a de problematizar a respeito dos
desafios impostos, bem como inseri-lo num movimento ainda necessário ao campo
de políticas públicas, no que diz respeito à revisão crítica e ao entendimento do
processo de constituição, permanência e avaliação de projetos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da ATD se identificou categorias que possibilitaram ampliar o
conhecimento sobre as atividades de formação de educadoras(es) ambientais no
Brasil. Na análise referente à política pública de educação ambiental denominada
ProFEA e sua relação com a formação de educadoras(es) ambientais, identificou-se
a necessidade de se articular as intencionalidades com as práxis, desde os interesses
globais. Contudo, a problemática curricular orienta a finalidades diversas para o
cumprimento dos mesmos, de acordo com as lideranças e movimentos educativos da
sociedade para um falar, atuar, e pensar na sustentabilidade do educador ambiental.
Destaca-se o grande potencial do PSV e sua atuação no campo da EA enquanto
estratégia de política pública ambiental. Aponta-se para a possibilidade de atuação
das Salas Verdes como estruturas educadoras no processo de formação de
educadoras(es) ambientais, como Espaços Educadores Sustentáveis, além da
atuação como espaços estratégicos para a democratização da informação
socioambientais e promoção do direito de acesso à informação. Entretanto, cabe às
Salas Verdes reconhecerem e assumirem este papel de estruturas educadoras, assim

como mediadoras da informação e do conhecimento, bem como apoiarem o processo
de tomada de decisão e de participação popular na elaboração e implementação de
políticas públicas ambientais.
Acredita-se na potencialização das ações do PSV, a partir de uma visão
sistêmica e participativa, permitindo a integração dos diferentes processos
educacionais como universidades, escolas, ONG's e demais envolvidos com as
questões ambientais.
Portanto, os pontos destacados na pesquisa permitem ampliar a compreensão
da relação entre políticas ambientais e formação de educadoras(es) ambientais, além
de evidenciar que o Projeto Sala Verde - estratégia de política pública, posta há 14
anos - necessita, urgentemente, de um novo olhar, tanto pelo DEA/MMA - seu órgão
gestor - como pelas instituições parceiras que as abrigam, pelos seus gestores e pelos
seus colaboradores, a fim de que as Sala Verdes possam atuar, de fato, como
estruturas educadoras/centros de informação e formação ambiental.
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AUDIODESCRIÇÃO E LIBRAS NO ARQUIVO FOTOGRÁFICO DA UFSM
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Eixo 4 – Educação e inclusão
RESUMO
O presente trabalho consiste em apresentar uma narrativa das ações de acessibilidade desenvolvidas
pelo Projeto Retalhos de Memória de Santa Maria, coordenado pela Divisão de Arquivo Permanente
do Departamento de Arquivo Geral (DAG) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em parceria
com o Núcleo de Acessibilidade da UFSM. Iniciado em 2015, o projeto tem como alvo promover a
difusão, com acessibilidade, da memória fotográfica institucional por meio da produção de artigos para
publicação. Semanalmente é publicado, na página on-line do projeto, um artigo sobre uma imagem préselecionada do arquivo fotográfico da UFSM, o qual é disponibilizado em formato pôster (imagem), em
texto com audiodescrição da imagem (em formato PDF) e em vídeo com a tradução em Libras. Justificase a difusão para consolidar a importância do acervo de imagens fotográficas da UFSM para a história
da cidade de Santa Maria. Com tamanha relevância, a difusão precisa acontecer de forma acessível a
todas as pessoas, o que permite a leitura e compreensão do conteúdo por diferentes ferramentas e
línguas. Só assim, com acessibilidade, o arquivo irá alcançar um dos seus objetivos de forma completa
como fonte de pesquisa. A ampla divulgação do projeto pela imprensa local e estadual comprova o
ineditismo de ações com o trinômio arquivologia-fotografia-acessibilidade e estimula a participação de
acadêmicos de Arquivologia, Comunicação Social e História desta universidade a inquietarem-se com
inclusão e educação.
Palavras-chave: Fotografias. Arquivos universitários. Inclusão social. Leitura inclusiva. Educação.

INTRODUÇÃO
O acervo fotográfico produzido pela UFSM constitui-se num conjunto documental
arquivístico, patrimônio da UFSM e de interesse para a comunidade local, regional e
nacional, tendo em vista a sua relevância e repercussão como registro de testemunho
da sua atuação.
Desde o final da década de 50 foram realizados registros fotográficos das
atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como as atividades administrativas
da UFSM. No ano de 1987 houve a primeira iniciativa para a organização do acervo
de negativos que estava acumulado na sala do Serviço Fotográfico do quarto andar
do prédio da Administração Central no campus da UFSM. Visando padronizar a forma
de acondicionamento foi adotado um envelope com abertura lateral, de papel mais
resistente na cor branca e com campos de identificação para data, nome do evento,
nome dos personagens, número de fotogramas e autoria das imagens (fotógrafo). As
Licenciado em Educação Especial – UFSM. Acadêmico em Arquivologia - UFSM. E-mail:
mmacpaulo@gmail.com .
2 Coordenadora do Projeto. Mestre em Patrimônio Cultural. Arquivista da UFSM. E-mail:
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tiras de negativos, no interior desse envelope, foram intercaladas com papel de seda
para dar proteção e aumentar a sua durabilidade.
Este acervo fotográfico foi recolhido ao Departamento de Arquivo Geral em 1994.
Seu volume é de mais de 85 mil negativos flexíveis tamanhos 6x6 e 35mm e mais de
três mil imagens positivas em papel dos anos de 1958 a 2002, como é apresentado
na tabela abaixo. Há seis anos está sendo digitalizado e disponibilizado na internet1
para difusão e acesso a pesquisadores.
Tabela 1: Volume de negativos flexíveis do Arquivo Fotográfico da UFSM
Período
1958-1970
1971- 1980
1981- 1990
1991- 2002
Total
Fonte: Os autores

6x6
16.185
18.082
683
10
34.960

35mm
1.582
22.303
18.537
7.630
50.052

6x7

6x9
13

1

44

1

57

16mm

110mm

Fotolitos

45

12

3

45

12

3

Total
17.780
40.445
19.265
7.640
85.130

Já as políticas públicas de inclusão estão sendo efetivadas em vários âmbitos
da sociedade e nas atividades humanas, sendo as dimensões do direito à educação
e o princípio de inclusão nela contempladas. Nas instituições de ensino é que se
percebe evidente esta discussão. A acessibilidade em ambientes virtuais, com os
avanços das tecnologias, é de grande valia para que cada vez mais pessoas consigam
ter acesso a vários tipos de informações, sejam sobre assuntos educativos,
profissionais, culturais.
Partindo destas premissas, pensou-se o Projeto Retalhos de Memória de Santa
Maria, cujo objetivo é promover a difusão e a acessibilidade da memória fotográfica
institucional por meio de produção de artigos para publicação na mídia. Pretende
assim promover a difusão da memória fotográfica institucional não somente à
comunidade acadêmica, mas também à comunidade externa; consolidar a
importância do acervo de imagens fotográficas da UFSM para a história da cidade de
Santa Maria; viabilizar o acesso a informação para pessoas com necessidades
especiais, com recursos de audiodescrição, janela de Libras, legendas e softwares
específicos; produzir índices de notícias sobre assuntos de relevância da cidade de

1

Disponível em: <http://ptah.adm.ufsm.br/atom/>.

Santa Maria e veicular na mídia impressa de Santa Maria, os artigos produzidos, de
modo a atingir outros públicos-alvo.
Parceiro nestas ações é o Núcleo de Acessibilidade da UFSM, fundado em 2007,
o qual se constitui como espaço para concretização e viabilização dos processos
pluridimensionais da acessibilidade que abrangem prioritariamente a comunidade
acadêmica de todos os campi (estudantes e servidores) da UFSM.
O DAG é o órgão da UFSM que custodia o patrimônio documental, iconográfico
e audiovisual da instituição, e o Arquivo Fotográfico da UFSM está inserido neste
contexto. Sua difusão é ação indispensável para que se cumpra a função dos
arquivos: o acesso às fontes de pesquisa.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para Le Goff (1996), entre as manifestações mais importantes ou significativas
da memória coletiva, encontra-se o aparecimento, no século XIX e início do século
XX, de dois fenônemos. O primeiro, em seguida a Primeira Guerra Mundial é a
construção de monumentos aos mortos. O segundo é a fotografia, que “revoluciona a
memória: multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma precisão e uma verdade visuais
nunca antes atingidas, permitindo assim guardar a memória do tempo e a evolução
cronológica” (LE GOFF, 1996, p. 39).
Quanto às funções dos arquivos, Bellotto considera que devem ser agregadas
funções paralelas, as quais tem a ver com cidadania, com a aproximação da
população de sua identidade cultural e de seu patrimônio histórico.
Trata-se do uso popular do arquivo histórico, como detentor que é do
patrimônio documental da sociedade na qual se insere. Não mais só as
buscas que um cidadão pode fazer [...] mas também o papel de mediação
cultural que o arquivo pode exercer em seu benefício. (BELLOTTO, 2014, P.
133)

Arquivos fotográficos de instituições de ensino superior são riquíssimas fontes
de memória visual e sua difusão – uma das funções arquivísticas – deve ser
implementada. Bellotto (2004) cita três tipos de difusão: cultural, editorial e educativa.
A difusão editorial ocorre com a publicação do conteúdo do acervo, por meio de
publicações que referenciam o acervo. São canais de comunicação com o exterior,
pois levam à comunidade e ao meio acadêmico informações sobre o conteúdo do
acervo. Desta forma, com as publicações, o arquivo pode atrair novos usuários, ser

reconhecido na comunidade e contribui para sua rentabilidade e manutenção das
atividades.
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência1 foi aprovada no ano de
2015, após 12 anos em tramitação no Congresso Nacional. Nela estão contempladas
inclusive as seis barreiras para exclusão social classificadas por Sassaki (2010). No
caso do presente projeto, ele converge em ações quanto a barreiras nas
comunicações e na informação - qualquer entrave, obstáculo, atitude ou
comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de
mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de
tecnologia da informação.
A universidade pode e deve projetar caminhos para inclusão.
Ao projetar caminhos para inclusão torna-se necessário perceber a
universidade como essencial para a criação, transferência e aplicação de
conhecimentos e para a formação e capacitação profissional do estudante,
como também para o avanço da educação em todas as suas formas. Além
disso, a Educação Superior causa de maneira ampla um forte impacto na vida
dos sujeitos que freqüentam a universidade. (SILVA; CEZAR; PAVÃO, 2015,
p. 770.)

Quanto à implementação da acessibilidade na educação superior, Pavão e
Bortolazzo (2015) enfatizam que isso significa favorecer a aprendizagem por meio da
utilização de recursos pedagógicos adequados e desenvolvimento de políticas que
atendam as demandas de inclusão, sendo responsabilidade das universidades o
desenvolvimento de ações, projetos e programas que favoreçam a acessibilidade.
Com o objetivo de fomentar a criação e a consolidação de núcleos de
acessibilidade nas instituições federais de ensino superior (IFES) e propor ações que
garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às IFES, o Ministério da
Educação (MEC) criou em 2005, o Programa de Acessibilidade na Educação Superior
(Incluir).
A educação inclusiva surge como uma via de mão dupla. São beneficiados pela
convivência com as diferenças não só os estudantes e a comunidade acadêmica, mas
toda a comunidade. E a valorização dessas diferenças é importante para a formação
de uma cultura de acolhimento e respeito à diversidade.

1

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>.

Quando abordamos a aprendizagem e a acessibilidade as tecnologias são
propulsoras de acessibilidade.
O uso crescente de recursos que possibilitam a interação e a comunicação
vem impondo transformações nos ambientes educacionais, devido a
evolução e desenvolvimento tecnológico. E essas mudanças afetam
diretamente o modo como as pessoas se comunicam, aprendem, tratam o
conhecimento e interagem uma com as outras. (SILUK, PAULO, 2013, p. 171)

No contexto dos arquivos fotográficos, o recurso de audiodescrição e libras
rompe a barreira comunicacional.
A audiodescrição, conforme Motta (2010) “é uma modalidade de tradução que
transforma o visual em verbal, abrindo possibilidades maiores de acesso à cultura e à
informação”. Pozzobon (2010) afirma ainda que “o recurso consiste na descrição clara
e objetiva de todas as informações que compreendemos visualmente e que não estão
contidas nos diálogos, informações sobre o ambiente, figurinos, efeitos especiais,
mudanças de tempo e espaço”. Sendo assim, a audiodescrição torna-se a principal
ferramenta para que as pessoas cegas ou com baixa visão possam ter acesso aos
diferentes conteúdos estritamente visuais.
A Libras é considerada a língua natural da pessoa surda. A língua natural é um
sistema linguístico usado por uma comunidade e que constitui uma realização
particular da capacidade humana para a linguagem (SIM-SIM, 2005). Para Vygotsky
(1991), a linguagem determina o desenvolvimento do pensamento e, também, é
formadora das funções mentais superiores, construindo conhecimento através das
relações entre pessoas, da linguagem e da interação social.
O reconhecimento da Libras como uma das línguas oficiais no país ocorreu em
2002 e sua obrigatoriedade ocorreu em 2005, como disciplina curricular obrigatória
nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio
e superior de instituições de ensino, públicas e privadas.
METODOLOGIA
Após a tramitação do projeto na Pró-Reitoria de Planejamento e registro no
Sistema de Informações para o Ensino (SIE) foi criada uma página específica no site
do Departamento de Arquivo Geral, como observamos na figura seguinte.
Figura 1: Página do Projeto Retalhos da Memória de Santa Maria.

Fonte: Site do Departamento de Arquivo Geral1.

Na primeira etapa da atividade principal do projeto – a elaboração de artigos a
partir de imagens pré-selecionadas – os acadêmicos dos Cursos de Arquivologia,
Jornalismo e História são orientados pela arquivista coordenadora do projeto a
produzirem textos sobre assuntos relativos à história de Santa Maria, relacionando-os
com as imagens.
Depois disto é realizado o tratamento e edição do material elaborado no
GIMP (GNU Image Manipulation Program), um programa de código aberto. O artigo
produzido é inserido na moldura com a identidade visual do projeto transformando-se
numa espécie de pôster. Cada pôster é constituído de uma imagem acrescido de um
texto de aproximadamente 25 linhas cada. É publicado semanalmente, às terçasfeiras no site do DAG, como visualizamos abaixo.
Figura 2: Artigo n. 38 do projeto publicado em formato pôster.
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Disponível em: <http://w3.ufsm.br/dag/index.php/projetos-institucionais/8-paginas/78-projetoretalhos-de-memoria-de-santa-maria>.

Fonte: Site do Departamento de Arquivo Geral.

Tradutores intérpretes de linguagem de sinais fazem a gravação dos artigos em
Libras, valorizando assim a língua de sinais como língua natural da comunidade surda
brasileira. Após a gravação, o Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE) da UFSM
edita o vídeo, acrescentando os créditos do projeto e o resultado é o que visualizamos
na figura que segue.
Figura 3: Artigo n. 31 do projeto publicado sob formato de vídeo em Libras.

Fonte: Site do Departamento de Arquivo Geral.

Audiodescritores transformam as imagens em palavras para que informaçõeschave transmitidas visualmente não passem despercebidas e possam também ser
acessadas por pessoas cegas ou com baixa visão. Ambos são publicados
semanalmente no mesmo site.
A Comissão de Audiodescrição da UFSM, nomeada por portaria do Reitor1 em
2015, atua nesta etapa. Um dos descreve a imagem do artigo que passa pela revisão
do consultor cego antes de sua publicação.
Figura 4: Fotografia do artigo n. 09 audiodescrita publicada sob formato texto.

1

Portaria do Reitor n.. 77.413/2015, designa os servidores relacionados para comporem a Comissão de Audiodescrição da
Universidade Federal de Santa Maria.

Fonte: Site do Departamento de Arquivo Geral.

Além disso, foi impressos uma espécie de calendário do projeto, o qual foi
distribuído em murais nas unidades de ensino da UFSM, no qual toda semanalmente
é sobreposto um novo pôster.
ANTES DE FINALIZAR
Como dito anteriormente, o principal objetivo do projeto é a divulgação do arquivo
fotográfico desta universidade, assim, duas ocorrências não podem deixar de ser
citadas.
A primeira delas é a publicação da reportagem Um Salto No Passado no
Caderno MIX do Jornal Diário de Santa Maria de 12 de dezembro de 2015, data da
comemoração dos 55 anos da UFSM. A matéria abordou não somente o projeto, mas
o projeto de digitalização do acervo fotográfico publicando diversas imagens. Como
podemos observar na figura abaixo, na própria capa da reportagem o jornalista usou
uma fotografia do acervo.
Figura 5: Reportagem no Caderno MIX do DSM

Fonte: Site do Jornal Diário de Santa Maria1.

Percebemos

também

a

importância

da

inovação

da

realização

de

audiodescrição de fotografias devido ao projeto ter sido veiculado em rede estadual
no Programa Bom Dia Rio Grande de 30 de março de 2016.
Figura 6: Reportagem no Programa Bom Dia Rio Grande

Fonte: Site da RBS TV2.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta primeira experiência de inserção do Departamento de Arquivo Geral nas
políticas de inclusão e acessibilidade desenvolvidas pelo Núcleo de Acessibilidade da
UFSM está sendo muito válida no sentido do conhecimento das nuances da tecnologia
necessária à acessibilidade.
Um ano após a divulgação do projeto podemos perceber um aumento de 85%
nas pesquisas do acervo fotográfico institucional.
Os resultados deste projeto proporcionam também a difusão e acessibilidade da
memória histórica da cidade de Santa Maria, suscitando o interesse dos
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Disponível em: <https://diariodesantamaria.atavist.com/um_salto_para_o_passado>.
em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/bom-dia-riogrande/videos/t/edicoes/v/universidade-disponibiliza-acervo-fotografico-em-audiodescricao-e-librasno-rs/4920381/?fb_action_ids=846813328764278&fb_action_types=og.likes>.
2Disponível

pesquisadores pelo acervo fotográfico da UFSM, custodiado pelo Departamento de
Arquivo Geral.
A implementação de projetos é uma opção para contribuir a qualidade do ensino
e estímulo à aprendizagem, sendo dever das instituições de ensino superior a
promoção de ações para acessibilidade. Conforme o último censo, em Santa Maria
são 54.312 pessoas com alguma deficiência que, além das necessidades especiais,
consomem bens e serviços comuns a todo cidadão. Pretende-se pois que o público
alvo seja não somente a comunidade acadêmica, mas sim a população santamariense e mais.
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AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA EM TEMPOS DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO
INCLUSIVA: INFLUÊNCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS
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Eixo 4 – Educação e inclusão
RESUMO
Esta pesquisa surgiu a partir de inquietações diante da influência dos organismos internacionais sobre
as políticas de educação brasileiras, versando especialmente, sobre Políticas Públicas Educacionais
de Avaliação em Larga Escala em tempos de Políticas de Educação Inclusiva em âmbito nacional. Tem
por objetivo geral investigar o processo histórico, político e econômico que levou à implantação das
políticas de Avaliação em Larga Escala e as possíveis relações com as Políticas Públicas para uma
Educação Inclusiva e como objetivos específicos: realizar o estado da arte na base de dados SciELO
contemplando a Avaliação em Larga Escala e a Educação Inclusiva; entender e analisar como vem
sendo interpretado as Políticas de Avaliações em Larga Escala e seus reflexos nos alunos público-alvo
da Educação Especial. A metodologia parte de uma pesquisa bibliográfica, por meio de um
levantamento do que vem sendo pesquisado e produzido na base de dados do site SciELO e a
utilização de Políticas que tratam da Avaliação em Larga Escala e Educação Especial. Foi possível
perceber que a influência de organismos internacionais nas políticas de educação promoveu a
implantação das Avaliações em Larga Escala, as quais tem sido ponto de partida para o trabalho
pedagógico em escolas brasileiras, atuando como regulador desse trabalho. As políticas de Avaliação
em Larga Escala mobilizam as instituições e os professores a incrementar suas práticas objetivando
melhores colocações no IDEB e assim receber alguns incentivos do governo. É possível inferir que a
política de Avaliação em Larga Escala contradiz a proposta de Educação Inclusiva, pois, diante do
pesquisado, os alunos público da Educação Especial não têm realizado as provas, ou seja, não
participam efetivamente das atividades que os demais colegas realizam.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Avaliação em Larga Escala. Educação Inclusiva

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa surgiu a partir de inquietações diante da influência dos organismos
internacionais sobre as políticas de educação brasileiras, versando especialmente,
sobre Políticas Públicas Educacionais de Avaliação em Larga Escala em tempos de
Políticas de Educação Inclusiva em âmbito nacional.
A partir da década de 1990, organismos internacionais como o Banco Mundial,
passaram a influenciar políticas de educação em todo o mundo. Diante do discurso
de que o acesso à educação possibilita mobilidade social e assim redução da pobreza
instalada em muitos países, as ideologias desses organismos têm sido traduzidas em
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Políticas Públicas educacionais como as de Avaliação em Larga Escala e as de
Educação Inclusiva.
Quando se pensa em Avaliação em Larga Escala podemos dizer que esta teve
início e firmou-se como forma de regulação estatal da Educação Básica brasileira
desde a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e foi nesse período que as
iniciativas da avaliação educacional proliferaram e ganharam visibilidade. Contudo, o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) foi criado, implementado
e institucionalizado no decorrer dos anos 1990 e 2000.
Durante o processo de consolidação do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica brasileira, também, em âmbito de políticas educacionais, passou-se
a discutir sobre a Educação Especial. Políticas Públicas passaram a ser
implementadas para que pessoas público-alvo da Educação Especial ingressassem
no sistema regular de ensino. Mobilizações para uma educação inclusiva passaram a
fazer parte do arcabouço de Leis Nacionais, como a Constituição Federal (BRASIL,
1988) na qual garante o acesso igualitário, obrigatório e gratuito nas escolas, além de
um Atendimento Educacional Especializado aos alunos que necessitem e ainda a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação nacional - LDB (BRASIL, 1996) que traz um
capítulo específico para a Educação Especial.
Estes dizeres revelam a influência das Políticas Públicas sobre as atuações
desenvolvidas nas instituições ao receberem os alunos público-alvo da Educação
Especial, já que é previsto olhares atentos e individualizados a cada aluno,
adaptações curriculares que favoreçam a aprendizagem de todos os alunos para que
tenham acesso e as mesmas possibilidades de aprendizagem; pesquisa e formação
docente para que as ações desenvolvidas sejam adequadas e significativas. Arriscase ainda a associar e a problematizar neste estudo o que diz na LDB 9394/96
(BRASIL, 1996) com a proposta atual de Avaliações em Larga Escala, de um lado
têm-se a ampliação dos olhares a todos os alunos ingressantes no sistema de ensino
a partir do slogan de “educação para todos” e de outro lado as avaliações que
segregam aluno público da Educação Especial excluindo-os da realização da prova
em função do diagnóstico.
Atualmente, a lei nº 13.005 de 2014(BRASIL, 2014), que aprova o Plano
Nacional de Educação (PNE), evidencia, na meta quatro, o acesso à população de:

[...] quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, à educação básica e
ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular
de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados (BRASIL, 2014, p. 5).

Em torno de duas décadas (1990 a 2010) a escola brasileira ocupou-se com a
elaboração de propostas escolares com base nas Políticas Públicas educacionais
vigentes. Terrazan e Zambon (2011) afirmam que as políticas de educação encontram
ressonância nas instituições escolares, interferindo muitas vezes nas relações entre
os diferentes sujeitos da escola. Esses autores também alegam que os programas e
ações governamentais interferem em certa medida no trabalho escolar, isto é, no
conjunto de ações cumpridas pelos agentes escolares, que são os professores,
gestores, alunos, pais e técnicos.
Seguindo neste processo discursivo e reflexivo sobre as políticas de Avaliação
em Larga Escala e as políticas de Inclusão Escolar utiliza-se a Lei 13. 146/2015
(BRASIL, 2015b), na qual Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), reforçando no art. 28 que
[...] incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar,
incentivar, acompanhar e avaliar:
[...] II- aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir
condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio
da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as
barreiras e promovam a inclusão plena; III- projeto pedagógico que
institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os
demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos
estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em
condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua
autonomia; V adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com
deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a
aprendizagem em instituições de ensino [...] (BRASIL, 2015c, p.7).

No que diz respeito às relações entre Avaliação em Larga Escala e alunos
público-alvo da Educação Especial já existem pesquisas que se ocupam desta
temática. Oliveira, Marques e Preti (2014) analisaram os índices de rendimento e
frequência escolar dos alunos público-alvo da Educação Especial do município de
Londrina (PR), por meio dos dados de Avaliações em Larga Escala expostos no site
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Prosseguindo neste sentido, cita-se Silva e Meletti (2014) que investigaram sobre o

desempenho e sobre a participação desses alunos na Prova Brasil, evidenciando
mínima participação nos anos de 2007 e 2008.
Mediante as mudanças que vem ocorrendo no interior das escolas, as influências
da implementação da Política de Avaliação em Larga Escala e das Políticas de
Inclusão Escolar, traçamos como objetivo geral desta pesquisa investigar o processo
histórico, político e econômico que levou à implantação das políticas de Avaliação em
Larga Escala e as possíveis relações com as Políticas Públicas para uma educação
inclusiva e como objetivos específicos: realizar o estado da arte na base de dados
SciELO contemplando a Avaliação em Larga Escala e a Educação Inclusiva; entender
e analisar como vem sendo interpretado as Políticas de Avaliações em Larga Escala
e seus reflexos nos alunos público-alvo da Educação Especial.
CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA E SEUS
REFLEXOS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Tanto a Política de Avaliação Educacional em Larga Escala (BRASIL, 2013)
quanto a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (BRASIL, 2008) são ações governamentais recentes no contexto escolar e
partem de uma mesma vertente, as reformas educacionais dos anos 1990.
Estas reformas foram influenciadas por ideologias de organismos internacionais
como Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento

(PNUD).

Documentos

constituídos

por

esses

organismos

internacionais, como a Declaração Mundial de Educação para Todos (BRASIL, 1990)
concebem a educação como solução para o combate à pobreza e oportunidade para
a mobilidade social por meio da inserção do cidadão no mercado de trabalho. De
acordo com Zanardini (2014, p. 254)
A cooperação com o Banco se tornou pré-requisito para a obtenção de novos
empréstimos, expressando a aproximação da educação com o setor
produtivo na perspectiva do desenvolvimento e do crescimento econômico,
traço que recrudesceu ao alinhar educação eficiente com a suposta
possibilidade socializadora da educação (ZANARDINI, 2014, p. 254).

Diante dessa possibilidade socializadora da educação, inserem-se nesse
contexto de reformas educacionais, o discurso de uma educação inclusiva, tendo a
maior expressão em 2008, com a Política Nacional de Educação Especial na

Perspectiva da Educação Inclusiva. Podemos partir de uma ordem interna e uma
externa para a instauração dessa Política, internamente a Constituição Federal
(BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96
(BRASIL, 1996) e externamente as Conferências Mundiais Educação para todos
(BRASIL, 1990) e Salamanca (BRASIL, 1994).
O texto da Constituição Federal (CF) de 1988 e, mais tarde a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) determinam a educação como direito de
todos, e que as pessoas com deficiência, hoje ditas público-alvo da Educação
Especial– pessoas com deficiência, com Transtornos Globais de Desenvolvimento e
com Altas Habilidades/Superdotação - deveriam ser atendidas “preferencialmente na
rede regular de ensino” (BRASIL, 1988). Ainda, a CF afere como um dos objetivos
fundamentais constitucionais a promoção do bem estar de todos, sem preconceito de
origens, de raça, de sexo, de cor, de idade e de quaisquer outras formas que tenham
teor de discriminação (art. 3, inciso IV).
A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, no
artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devam assegurar aos alunos currículo,
métodos, recursos e organização específicos para atender as suas necessidades;
assegura o término dos estudos àqueles que não atingiram o nível exigido para a
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, sejam elas quais
forem; e assegura a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão do
programa escolar. Também define, dentre as normas para a organização da educação
básica, a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do
aprendizado (BRASIL, 1996).
Externamente, conferências mundiais se tornam referência para a adoção da
educação inclusiva como forma de atendimento educacional às pessoas público-alvo
da Educação Especial. Inicialmente a Conferência Mundial sobre Educação para
Todos que originou a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990),
posteriormente, em 1994, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais
Especiais: acesso e qualidade, que gerou a Declaração de Salamanca, documento
referência na área da educação inclusiva.
Em Salamanca, Espanha, foi assinada a Declaração que vem sendo
referência de todas as políticas na área. A Declaração de Salamanca
(UNESCO, 1994) recomenda a concentração de esforços no

desenvolvimento de escolas inclusivas e serviços especializados, com o
estabelecimento de recursos e equipamentos adequados e a capacitação de
professores. [...] participaram mais de 90 países de todos os continentes,
organismos internacionais e organizações não-governamentais de caráter
internacional (ACOSTA, 2011, p. 36).

Garcia (2014) aponta para uma crítica a esses organismos internacionais, os
quais têm ditado “slogans” para a educação, como um grupo que busca instituir um
tipo de administração das desigualdades sociais e educacionais a partir do discurso
inclusivo. Esse grupo difunde a ideia de que a inclusão escolar corresponde a uma
comunidade unida, participativa e solidária o que promove inclusão social. Pensar que
a inclusão escolar pode promover inclusão social é ilusório, pois, enquanto a
sociedade for regida fortemente pelo viés capitalista muitos não terão chance de vida
digna, sendo a inclusão escolar, por vezes, mais uma maneira de inserir um
determinado grupo de pessoas no rol dos consumidores.
É falsa a ideia de que a educação pode minimizar a pobreza, porque para os
organismos internacionais, a educação não precisa ser a mesma para os diferentes
grupos sociais, na visão do Banco Mundial, é importante sanar as necessidades
básicas de aprendizagem, as quais são diferentes para determinados grupos de
pessoas. Dessa forma, por meio da educação, é possível selecionar aqueles que terão
menos autonomia diante de uma sociedade informativa, capitalista e globalizada.
Assim para aqueles que “não precisam” construir determinados conhecimentos, basta
o básico para que possam comprar e vender, alimentando o sistema capitalista.
Podemos nos perguntar: qual é o lugar do aluno público-alvo da Educação Especial?
Quais as necessidades de aprendizagem são atribuídas a esse público?
Os documentos produzidos pelos organismos internacionais intencionam
também a busca por melhoria na qualidade da educação por meio de metas a serem
atingidas ao longo dos anos pelos países comprometidos com os organismos citados.
O Banco Mundial financia ações voltadas para a educação (MELLO, 2012). Uma das
formas de promover melhorias na qualidade da educação, veiculada por esses
grupos, está em realizar um diagnóstico das instituições escolares de determinado
país por meio de Avaliações em Larga Escala.
Cardoso (2011, p. 119) afirma que a avaliação em larga escala se torna um
“mecanismo central de gestão do governo Federal, sendo utilizada para controle e
regulação de forma nunca antes vista na educação do país”, lembrando que a

avaliação da educação básica brasileira é prevista desde 1988, na Constituição
Federal (BRASIL, 1988), a qual prevê assegurar um padrão de qualidade para a
educação que pode ser controlada pelo governo Federal. Diante disso, pensou-se
num sistema para avaliar a educação nacional.
O sistema de avaliação educacional do Brasil é bastante recente, dos anos 1990
até os anos 2000 é que houve a criação, implantação, institucionalização,
aprimoramento e consolidação do SAEB. O Sistema de Avaliação da Educação
Básica, tal como o conhecemos, foi criado em 2005.
O SAEB foi reestruturado pela Portaria Ministerial nº 931, de 21 de março de
2005, passando a ser composto por duas avaliações: Avaliação Nacional da
Educação Básica (Aneb) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
(Anresc), conhecida como Prova Brasil (BRASIL, 2015a).

A partir do momento que entrou em vigor a Portaria nº 482/2013, o SAEB passa
a ser composto por três processos de avaliação: Avaliação Nacional da Educação
Básica - ANEB, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - ANRESC e Avaliação
Nacional da Alfabetização – ANA (BRASIL, 2015a), sendo revogada a portaria nº 931
de 2005.
A ANEB se caracteriza por ser amostral, atendendo aos critérios estatísticos de
no mínimo 10 estudantes por turma, acontece nas redes públicas e privadas,
localizadas na área urbana ou rural, com foco na gestão da educação básica que até
então vinha sendo realizada pelo nome SAEB. Por sua tradição, entretanto, o nome
SAEB foi mantido nas publicações e demais materiais de divulgação e aplicação do
exame amostral do Sistema Nacional da Educação Básica (SAEB). Este exame avalia
estudantes de 4ª e 8ª séries (5º e 9º anos) do ensino fundamental e também
estudantes do 3º ano do ensino médio.
A ANRESC é instrumentalizada pela Prova Brasil (Prova de Leitura e
Matemática) a qual é aplicada nas escolas da rede pública de ensino, tanto na zona
urbana quanto na rural, em escolas que possuam pelo menos 20 estudantes
matriculados nos 5º (4ª série) e 9º (8ª série) anos do ensino fundamental regular.As
informações produzidas pela Prova Brasil são utilizadas para calcular o IDEB de cada
unidade escolar pública, de cada município, de cada estado e, por fim, do país.
Compondo o SAEB, ainda existe a Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA.
Esta é uma avaliação censitária, envolvendo os alunos do 3º ano do Ensino

Fundamental das escolas públicas, com o objetivo principal de avaliar os níveis de
alfabetização e de letramento em Língua Portuguesa, alfabetização Matemática e
condições de ofertar o Ciclo de Alfabetização das redes públicas.
Atualmente o SAEB atinge todas as escolas federais e estaduais e mantém sua
estrutura de amostragem visando a acompanhar as tendências educacionais. O
objetivo do SAEB não é julgar o desempenho dos estudantes, mas sim o sistema
educacional como um todo (SILVA, 2011). Ainda podemos nos perguntar: Como pode
ser uma avaliação que não julga o desempenho dos estudantes se este desempenho
é parte do IDEB, índice que julga a qualidade das escolas?
O IDEB foi criado pelo Inep, em 2007, e representa a iniciativa pioneira de reunir,
em um só indicador, dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da
educação: fluxo escolar e médias de desempenho dos estudantes nas avaliações. O
indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo
Escolar, e as médias de desempenho nas avaliações do INEP, o SAEB – para as
unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil (língua portuguesa e
matemática) – para os municípios (BRASIL, 2015a).
Autores escrevem que o IDEB não apresenta requisitos fundamentais para aferir
eficazmente a qualidade da educação por ser um indicador que mede os resultados
sem considerar o processo de aprendizagem, também porque avalia somente duas
áreas do conhecimento, Português e Matemática (CAMINI, 2010; SOUSA, 2010).
Freitas (2012) quando escreve sobre os reformadores empresariais na área da
educação, afirma que essa questão de os testes abordarem determinadas disciplinas,
faz com que os professores dediquem sua atenção para ensinar os assuntos
abordados nas provas em detrimento de outros aspectos formativos. Freitas (2012, p.
389) questiona:
[...] quais as consequências para a formação da juventude? A escola cada
vez mais se preocupa com a cognição, com o conhecimento, e esquece
outras dimensões da matriz formativa, como a criatividade, as artes, a
afetividade, o desenvolvimento corporal e a cultura (FREITAS, 2012, p. 389)

Cardoso (2011, p. 130) também já escrevia sobre o aspecto das avaliações
externas provocarem modificações no trabalho dos professores “é comum que os
professores pautem seu trabalho docente pelo conteúdo das provas para determinar
o currículo escolar”.

Em 2003 foi criado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). O PDE é
uma iniciativa do MEC, que cobre o conjunto de 41 ações educacionais. Saviani (2007)
refere-se ao documento como um grande projeto guarda-chuva que abriga todos os
programas em desenvolvimento pelo MEC, são ações para todos os níveis e
modalidades da educação. No que diz respeito à Educação Especial foram dirigidas
ações que se referem à formação de professores para esta modalidade, a implantação
de salas de recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios
escolares, acesso e permanência das pessoas na educação superior e o
monitoramento de acesso à escola dos favorecidos pelo BPC – Benefício de
Prestação Continuada (BRASIL, 2007).
A educação inclusiva começa a tomar forma por meio desses programas. Mas a
publicação da nova política surge em 2008, ancorada nos fundamentos da
Constituição Federal (BRASIL, 1988), da LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), em políticas
e programas para a educação inclusiva do governo, é elaborada a Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008).
Diante deste contexto de políticas para uma Educação Inclusiva, nos deparamos
com um sistema de avaliação nacional que propõe provas padronizadas que devem
ser respondidas por todos os alunos. A influência internacional dessa forma de avaliar
a qualidade da educação de um país por meio de Avaliações em Larga Escala parece
se contrapor com a busca por uma escola inclusiva, que procura formar professores
e gestores para terem um olhar particular para cada aluno durante o processo
avaliativo. Já existem estudos (SILVA; MELETTI, 2014) que provam a não
participação de alunos público-alvo da Educação Especial nas Avaliações em Larga
Escala.
Outros estudos (TERRAZAN; ZAMBOM, 2011, DUARTE, 2013) evidenciam a
preocupação de professores e gestores quanto à melhoria na nota do IDEB e o uso
desse índice como termômetro para o trabalho pedagógico. Enquanto as escolas
utilizarem as avaliações externas como ponto de partida para as atividades de
escolarização, podemos inferir que a proposta de uma educação inclusiva pode não
ser efetivada. Silva e Meletti (2014) afirmam que para o processo de inclusão
acontecer dentro das escolas regulares se faz necessária participação dos alunos em
todos os aspectos de escolarização, “não basta acesso à escola, a permanência e

inserção em processos de escolarização efetivos, [...] pressupõe sua participação
ativa no ambiente escolar” (SILVA; MELETTI, 2014, p. 55).
Nesse momento em que a Educação Especial, por meio da educação inclusiva,
passa a fazer parte da proposta pedagógica da escola, abre-se espaço para uma
escola inclusiva, ou seja, a inclusão passa a fazer parte da organização da escola,
não somente para os alunos público-alvo da educação especial, mas se torna um
conceito que abrange as práticas de toda a equipe escolar.
METODOLOGIA
Para que esta investigação atingisse os objetivos propostos, utilizamos da
abordagem qualitativa e do tipo de pesquisa bibliográfica. Segundo Marconi e Lakatos
(1992), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já publicada,
em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade
é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito
sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas
ou na manipulação de suas informações. Ela pode ser considerada como os primeiros
passos de toda a pesquisa científica.
Para a construção do texto, procuramos artigos científicos na base de dados
SciELO. Os descritores utilizados para pesquisa foram: Avaliação em Larga Escala,
Educação Inclusiva.
Os critérios utilizados para a realização da busca consistiram em: publicações
feitas no período de 2010 a 2015 e ser publicação da área da educação. Os artigos,
que se encontravam nesses critérios foram selecionados para leitura do resumo a
partir da leitura do título, o qual deveria sugerir relação com o tema abordado no texto
em questão. Durante a busca foi necessário pesquisar sem associação dos
descritores, pois, somente assim, achamos trabalhos relacionados com o tema aqui
proposto.
Quanto ao descritor Avaliação em Larga Escala, selecionamos, inicialmente,
cinco contudo, após a leitura do resumo escolhemos apenas um artigo o qual tratava
especificamente da temática de Avaliação em Larga Escala, Quanto ao descritor que
se refere à Educação Inclusiva, a seleção dos artigos foi realizada inicialmente pelo
título que se relacionasse com avaliação, sendo essa avaliação referente à

aprendizagem do aluno ou da participação em salas regulares. Foram encontrados
oitenta e quatro artigos; destes, foi selecionado um para leitura do resumo e após
leitura integral do texto. Essa escolha se deu porque o título referendava a Educação
Inclusiva e à participação do aluno público-alvo da Educação Especial na sala regular.
RESULTADOS DA BUSCA E APONTAMENTOS RELEVANTES
Discute-se muito que o professor precisa criar estratégias de avaliação
respeitando a individualidade dos alunos prevendo flexibilizações e adaptações
curriculares, e contraditoriamente as Avaliações em Larga Escala podem promover a
exclusão dos alunos por representarem uma redução na nota da instituição. Com
estas problematizações buscou-se na literatura artigos que pudessem embasar e
ajudar a pontuar aspectos relevantes a esta temática.
Através de busca e da utilização dos descritores foram encontrados cinco
artigos. O primeiro artigo intitulado “A participação escolar de alunos com deficiência
na percepção de seus professores” (ABE; ARAÚJO, 2010) apresenta a importância
da School Function Assessment (SFA) na qual permite a possibilidade de estudar e
observar a participação escolar do aluno público-alvo da Educação Especial na sala
de aula e ambiente da escola em atividades de interação com os colegas, realização
de tarefas, locomoção no pátio da escola ressaltando a relevância desta avaliação
com a participação do professor. Os autores propõem que a SFA auxilia no processo
escolar e no planejamento de estratégias para os alunos, mas sublinham que o foco
de intervenção não deve estar apenas no aluno e tão pouco focar na deficiência do
aluno, e sim no espaço escolar, na família, na equipe que atua na escola, requer
mudanças no planejamento favorecendo a participação dos alunos. Identifica-se que
a avaliação torna-se positiva ao processo escolar dos alunos público-alvo da
Educação Especial quando o professor demonstra conhecimentos formativos sobre o
aspecto da avaliação, esteja sensibilizado a observar os alunos nos diferentes
espaços da escola, reflita sobre suas práticas desviando o foco da deficiência para a
funcionalidade.
O segundo artigo nomeado “Concepções de qualidade da educação básica
forjadas por meio de avaliações em larga escala” (SOUZA, 2014) apresenta aspectos
bem críticos com relação à Avaliação em Larga Escala explanando que o slogan de

educação de qualidade dissemina-se por meio da Avaliação e a interpretação de seus
resultados acabam tendo efeitos negativos, como quantificar o desempenho dos
alunos nos testes produzindo insucessos, fracassos, exclusão e seleção de alunos. A
submissão a estes testes de avaliação reduzem a qualidade da educação a números
e índices elevados, a concorrência de melhor escola com IDEB mais elevado como
referência de qualidade educacional.
A partir deste levantamento identifica-se a precária publicação e discussões
sobre a Avaliação em Larga Escala e seus efeitos para a Educação Inclusiva e ainda
revelando diferentes perspectivas nas práticas desenvolvidas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo se propôs a investigar o processo histórico, político e econômico
que levou à implantação das políticas de Avaliação em Larga Escala e as possíveis
relações com as Políticas Públicas para uma Educação Inclusiva.
Foi possível perceber que a influência de organismos internacionais nas políticas
de educação promoveu a implantação das Avaliações em Larga Escala, as quais tem
sido ponto de partida para o trabalho pedagógico em escolas brasileiras e até mesmo
regulador de muitas práticas desenvolvidas.
Além disso, é imprescindível levar em consideração que o Brasil é um país de
larga extensão territorial, sendo impossível avaliar os conhecimentos dos alunos de
forma homogênea, sem levar em consideração a cultura de cada localidade, a
estrutura e realidade de cada escola. É pouco provável que um aluno do Sul tenha
construído os mesmos conhecimentos de um aluno da região norte, oeste ou leste,
por isso esse modelo de prova se faz ineficiente para avaliar o ensino dos professores
e os conhecimentos de cada estudante brasileiro, pois leva em consideração apenas
o produto final dos conteúdos propostos pelos diferentes componentes curriculares e
não o meio, que vai muito além das disciplinas, é a qualidade da estrutura física da
escola, o transporte, alimentação e saúde dos alunos, a valorização profissional e
financeira dos professores, entre outros.
Esses elementos nos mostram que para o MEC a estatística e os bons números
nas avaliações nacionais, são expressão de qualidade de educação. Acreditamos que
os professores e gestores não devem ser omissos quanto a essa forma de qualificar

a educação brasileira, é preciso discutir e encontrar um modelo de avaliação que leve
em consideração diferentes fatores que influenciam diretamente no ensino, para que
possamos falar em educação pública gratuita e de qualidade.
Quanto ao reflexo dessas avaliações sobre a escolarização de alunos públicoalvo da Educação Especial, é possível inferir que a política de Avaliação em Larga
Escala contradiz a proposta de Educação Inclusiva, pois os alunos público alvo da
Educação Especial não têm realizado as provas, ou seja, não participam efetivamente
das atividades que os demais colegas realizam.
REFERÊNCIAS
ABE, Patricia B.; ARAÚJO, Rita de Cassia T. A participação escolar de alunos com
deficiência na percepção de seus professores. Rev. Bras. Ed. Esp., Marília, v.16,
n.2, p.283-296, Mai.-Ago., 2010.
ACOSTA, Neiva Marta Bartzen. Formação docente e gestão dos princípios da
educação inclusiva. La Salle: Revista da Educação, Ciência e Cultura / Centro
Universitário La Salle, - v. 15, n. 1, p. 77-84. Canoas: Centro Editorial La Salle,
jan/jun 2010.
BRASIL, Assembleia Nacional Constituinte. Constituição da República Federativa
do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal/Secretaria Especial de Editoração e
Publicações, 1988.
BRASIL. Declaração Mundial de Educação para Todos: plano de ação para
satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, 1990.
BRASIL. MEC. INEP. LDBEN 9394/96 que estabelece a Lei de Diretrizes e bases da
educação nacional. Brasília, 1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Plano de Desenvolvimento da Educação:
razões, princípios e programas. Brasília: MEC, 2007.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da educação inclusiva. Brasília,
DF, 2008. Disponível em:
<http://peei.mec.gov.br/arquivos/politica_nacional_educacao_especial.pdf>. Acesso
em: 08 abr. 2013.
BRASIL. Diário Oficial da União. Portaria nº 304 de 21 de junho de 2013. Dispõe
sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Brasília, 2013 a.
BRASIL.Portaria nº 304 de 24 de junho de 2013b. Disponível em:
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/legislacao/2013/port
aria_n304_saeb_RevFC.pdf.Acesso em: 02 fev 2015.

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas em
Educacionais (INEP). Apresentação, Brasília. Disponível em:
http://portal.inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc. Acesso: 20 abril 2015a.
BRASIL.Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de
Educação – PNE e dá outras providencias. Diário Oficial da União. Brasília, DF, n.
120-A, 26 jan. 2014.
BRASIL. Lei nº 13.146 de 2015. Institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF, 2015b. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso
em: 8 jul. 2015.
CAMINI, Lucia. A política educacional do PDE e do Plano de Metas Compromisso
Todos pela Educação. Revista Brasileira de Política e Administração da
Educação. V. 26, n.3, p. 535-550. St./dez. 2010.
CARDOSO, A. P. L. B. Políticas de educação inclusiva em tempos de ideb:
escolarização de alunos com deficiência na rede de ensino do município de Sobral –
CE. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual do Ceará,
Fortaleza, 2011.
DUARTE, Adriene Bolzan. Dissertação (Mestrado). A participação de escolas da
rede pública municipal de Santa Maria (RS) no Sistema de Avaliação da
Educação Básica. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Centro de
Educação, Programa de Pós Graduação em Educação, RS, 2013.
FREITAS, Luiz Carlos de. Os reformadores empresariais da Educação: da
desmoralização do magistério à destruição do sistema público de educação. Educ.
Soc., Campinas, v. 33, n. 119, p. 379-404, abr.-jun. 2012.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho
científico. 4ª. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1992.
MELLO, Roseli R. Aprendizagem Dialógica: aprofundando a compreensão teórica
e ampliando as possibilidades educativas. CNPq – Edital Universal, 2010-2013,
2012.
OLIVEIRA, V. H., MARQUES E. F. e PETRI, J. L. Participação e desempenho de
alunos com necessidades educacionais especiais no ENEM no município de
Londrina-PR (2007/2008). Relatório OBEDUC, 2014.
SAVIANI, D. Escola e democracia. São Paulo: Cortez; Campinas: Autores
Associados, 1986.
SILVA, Cláudia Virgínia Albuquerque Prazimda.Descompassos do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica. Dissertação (Mestrado em Educação).
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011.

SILVA, Mariana Cesar Verçosa; MELETTI, Silvia Marcia Ferreira.Estudantes com
Necessidades Educacionais Especiais nas Avaliações em Larga Escala: Prova
Brasil e ENEM. Rev. Bras. Ed. Esp., Marilia, v.20, n.1, p.53-68, Jan-Mar, 2014.
SOUSA, Sandra Z. Concepções de qualidade da educação básica forjadas por meio
de avaliações em larga escala. Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 19, n. 2, p.
407-420, jul. 2014.
TERRAZZAN, E. A.; ZAMBOM, L.B. Relações entre trabalho escolar e as
políticas públicas em educação. Disponível em:
http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/comun
icaçõesRelatos/0148.pdf. Acesso em: 8 out 2014.
ZANARDINI, João B. Considerações sobre o papel da educação eficiente como
estratégia para o alívio da pobreza. In: EVANGELISTA, O (Org). O que revelam os
slogans na Política Educacional. 1ª ed., Araraquara, SP: Junqueira e Marin, 2014
(p. 245-282).

COMPETÊNCIAS E TECNOLOGIAS NO ENSINO FORMAL: UMA PERSPECTIVA
ABRANGENTE
Daniela Jéssica Veroneze1
Fernanda Bortolin Maciel2
Rosana Iribarrem Monteiro3
Arnaldo Nogaro4
Eixo 4 – Educação e inclusão
RESUMO
Ao fazermos uma breve análise da sociedade atual, percebe-se que o modo de se relacionar e de se
comunicar mudou e isso, se deve, em parte, aos avanços tecnológicos e a disseminação em massa da
internet. Essa maneira de se relacionar, se comunicar e os avanços tecnológicos, inseriram-se nas
escolas quase que automaticamente gerando novos paradigmas e, em algumas vezes, problemas
atitudinais e de inserção desses recursos. Assim, é preciso ensinar, nas escolas, não só conteúdos
acadêmicos, mas também integrá-los a essas tecnologias, gerando competências gerais-transversais
e competências gerais e específicas de cada disciplina e área do conhecimento. Dessa forma, o
presente artigo tem como pressuposto discutir o crescente uso das tecnologias digitais e refletir sobre
o desenvolvimento de competências no ensino formal e sua adaptação para com elas visando maior
inserção dos alunos e professores no campo social e profissional. Este trabalho está dividido em três
partes, sendo que a primeira dialoga sobre a sociedade, a escola e as tecnologias; a segunda,
conceitua o termo competências, assim como apresenta algumas possibilidades de desenvolvimento e
de relacionamento com as tecnologias; e a terceira parte, expressa a guisa de uma conclusão, a qual
sugere um repensar sobre os currículos e a união dos governos, escolas, famílias, sociedade e alunos,
para o real desenvolvimento de competências e a busca de uma sociedade igualitária e justa. Entendese, portanto, que o desenvolvimento de competências e sua integração com as tecnologias é de cunho
abrangente e de difícil avaliação, além de requerer dos professores e gestores, tempo para o
planejamento, estudos e mudanças de metodologias, bem como demandam dos alunos condutas e
atitudes favoráveis ao o ensino e a aprendizagem.
Palavras-chave: Tecnologias digitais. Competências. Internet.

INTRODUÇÃO
Com frequência, observa-se que impera sobre a sociedade o consumo e o uso
das tecnologias digitais e, principalmente, as que possuem acesso à internet. Estes
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artefatos que, visivelmente, mudaram a maneira de se comunicar e romperam
barreiras físicas e temporais, aproximando por vezes e excluindo por outras.
No campo escolar de educação formal não é diferente, pois são frequentes as
queixas de professores com relação ao uso indevido e inapropriado dessas
tecnologias em sala de aula. Dessa forma, o presente artigo, tem como objetivo,
discutir o crescente uso das tecnologias digitais1 e refletir sobre o desenvolvimento de
competências no ensino formal e sua integração com essas tecnologias.
O estudo aqui apresentado é de caráter bibliográfico e está estruturado em três
partes. A primeira dialoga sobre a sociedade, a escola e as tecnologias; a segunda,
conceitua o termo competências, explica como elas podem ser desenvolvidas e
porquê elas podem ser relacionadas com as tecnologias; a terceira parte, por sua vez,
expressa uma hipótese de conclusão.
SOCIEDADADE, ESCOLA E TECNOLOGIAS
Ao inferirmos uma análise sobre a sociedade, pode-se perceber que ela se
encontra voltada para o consumo e envolta nas tecnologias digitais. Por isso precisase cada vez mais auxiliar na formação de cidadãos que sejam competentes, que
saibam respeitar, comprometer-se, argumentar e, acima de tudo, que lutem pelo
coletivo, pela paz e pela igualdade social, enfim, que possuam valores éticos e
estéticos.
Necessita-se, neste momento, certa conscientização de professores e da
sociedade, como um todo, de que repassar conteúdos e encher cadernos com
fórmulas, cálculos e textos, não é propriamente ensinar, nem mesmo formar. É
necessário ir além, superar os fracassos apontados por algumas avaliações,
desprender-se de práticas sempre tradicionais, a fim de desempenhar uma educação
mais humanizadora e emancipatória.
É possível perceber que as escolas, atualmente, estão voltadas a ensinar
conteúdos acadêmicos que levam os alunos a ingressarem nas universidades e não
os desenvolvendo de uma forma integral e plena. Questiona-se neste momento, qual
é o verdadeiro papel e função da escola? O que formar e para que formar? E qual é
o papel a ser desenvolvido em cada disciplina? Para Zabala e Arnau (2010, p. 18) se
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Entende-se por “tecnologias digitais”: computadores e celulares com acesso a internet.

“[...] analisarmos as propostas curriculares de grande parte dos países, podemos
verificar de que forma a pressão dos estudos universitários, por um lado, e uma
concepção generalizada sobre o valor intrínseco dos saberes teóricos.”
As disciplinas podem ser vistas como limitadas a conteúdos e conceitos
complexos, sem muitas possibilidades de inter-relação com outras áreas do
conhecimento, porém, pode-se encontrar nas Tecnologias de Informação e
Comunicação - TIC – neste estudo em especial, nas tecnologias digitais – um aliado
para romper tal paradigma. Todavia, não basta a sua utilização se estas não forem
planejadas e integradas de forma contextualizada e, por vezes, interdisciplinar,
buscando novas alternativas para desenvolver nos alunos competências não só de
posse disciplinar, mas também competências gerais-transversais as quais sirvam para
o bem comum, visando auxiliar os alunos no seu próprio desenvolvimento e no
desenvolvimento coletivo, tendo em vista uma formação humana e holística 1.
Outra análise que se pode inferir é que o acesso à informação tornou-se mais
acessível, rompendo barreiras temporais e espaciais, pelo fato de hoje ser possível
acessar informações ao tocar em uma tecla de celular, porém, entende-se que o tocar
nessa tecla não é um formador e/ou um mediador de atitudes e, principalmente, de
conhecimentos significativos. Assim sendo, é importante que o professor vislumbre
contribuir para formar cidadãos críticos, competentes, autônomos, criativos,
habilidosos e inovadores, para que sejam comprometidos com o seu próprio bemestar, mas que também tenham uma visão de coletividade e de cooperação, tornandose mediadores entre as informações encontradas, o conhecimento e a realidade.
Sendo assim, desenvolver competências é mais que ensinar e transmitir
conhecimentos e informações. É preciso, pois, desenvolver o aluno como um todo, ou
como diria D’Ambrosio, desenvolvê-lo plenamente e caracterizando este conceito
como não:
[...] apenas melhores índices de alfabetização, ou melhores índices
econômicos e controle da inflação, ou qualidade total na produção, ou
quaisquer dos vários índices propostos por políticos, economistas e
governantes. Desenvolvimento pleno significa atingirmos melhor qualidade
de vida e maior dignidade do ser humano, o que depende essencialmente do
encontro do respeito de um indivíduo com outros indivíduos e da condução
de nossas relações com o meio ambiente. D’AMBROSIO, (2014, P. 9-10)
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Educação não fragmentada, considerando o ser humano em sua totalidade.

Ainda, Delors et al. (1996) diz que o desenvolvimento pleno ainda deve dar
condições, autonomia e curiosidade para se aprender e buscar conhecimentos ao
longo de toda a vida. Porém, para isso, é necessário engajamento de todos os entes
da sociedade, no auxílio mútuo do desenvolvimento das habilidades pessoais e
coletivas.
De outro modo, vivemos em uma época onde as tecnologias mudaram a maneira
de nos relacionar, conversar e obter informações. Os jornais, rádios, revistas e
televisão, referem-se cada vez mais à internet, especialmente às redes sociais
digitais1, estas que vem ganhando a cada dia mais adeptos, sendo esses
especialmente jovens e crianças.
Segundo dados do Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e
Comunicação - CETIC, do ano de 2012, cerca de 60% de crianças, de 5 a 9 anos no
Brasil, usam celulares e destes, 20% acessam a internet. Em torno de 70% das
crianças e adolescentes, da faixa etária de 9 a 16 anos, acessam diferentes sites e
utilizam redes sociais, sendo que, destes, 47% acessam todos os dias. Quando nos
deparamos com a faixa etária de 15 a 16 anos, o percentual de adeptos aumenta para
83% dos adolescentes, que usam redes sociais e 56% conectam-se diariamente.
Pode-se observar, Gráfico 1, ainda a má distribuição de acesso a internet no país.
Gráfico 1- Proporção de escolas com conexão à internet sem fio, por região em 2013.

Fonte: CETIC 2013

Percebe-se com estes dados que as crianças e os jovens dentro e fora da escola
estão inseridos e imersos no contexto das tecnologias e interagindo facilmente com
os recursos disponíveis na internet. O acesso a informações, portanto, tornou-se mais
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Facebook, Istagram, Twitter, entre outros.

fácil e simplificado, uma vez que seus dados são tratados de forma instantânea, rápida
e evolutiva e que elas, por vezes, individualizam e excluem. Isso que vem a ser
confirmado por Pacheco, Pereira Jr et al (2005, p.118) quando dizem que:
A existência de computadores pessoais, por exemplo, permite a comunicação
instantânea entre diferentes pessoas e instituições nos mais distantes
recantos do planeta pelo uso da internet, sem qualquer prejuízo da
informação, congregando indivíduos de origens diversas e distantes uns dos
outros não apenas num efetivo inter-relacionamento, mas em uma nova
dinâmica para alcance de objetivos em suas atividades.

Sabe-se que a escola, por sua vez, não evoluiu tão rapidamente quanto estas
novas tecnologias. Nessa perspectiva, ela possui um grande desafio a superar, a
saber: auxiliar nas aprendizagens, a fim de formar cidadãos críticos, conscientes,
autônomos, competentes, habilidosos e criativos; e solucionarem com agilidade e
eficiência problemas da vida diária.
Silva (2013, p. 141), trata da crise paradigmática em que a escola passa,
relatando que:
Enquanto a escola permanece a mesma, os estudantes chegam a ela muito
diferentes, não só nas brincadeiras, na fala, nas gírias, na expressão corporal,
nas roupas, no estilo e nos piercings. A mudança é radical, houve um salto
qualitativo, sem possibilidade de retorno. No entanto, os alunos encontram
uma escola planejada com a tecnologia do passado como mediadora da
realidade. Os alunos que chegam diferentes são das gerações que cresceram
imersas na tecnologia digital, na internet. Computadores, e-mails, ipads,
ipods, câmeras digitais, música, celulares, videogames, mensagens
instantâneas são parte fundamental de suas vidas. Não conheceram o mundo
sem a interatividade que a tecnologia digital permite, que promove um modo
de pensar e de processar informação diverso do das gerações anteriores. A
imersão em ambiente diferente faz apreender o mundo de modo diferente.

Convive-se, portanto, com um choque entre duas gerações: a que veio antes das
tecnologias digitais e, principalmente, da internet (professores-imigrantes digitais) e
os que nasceram posteriormente a estes adventos (alunos-nativos digitais). Silva
(2013), descreve que os nativos digitais são indivíduos que funcionam conectados e
que lidam facilmente com hipertextos, fazendo diversas coisas ao mesmo tempo,
absorvendo de maneira rápida o que encontram. Para o mesmo autor, os imigrantes
digitais são aqueles que não reconhecem as novas habilidades dos nativos digitais e
buscam ensinar do mesmo modo como aprenderam, de forma sequencial, passando
do mais simples ao mais complexo. Outro ponto divisor é que, estes indivíduos, não

realizam várias coisas ao mesmo tempo, interagindo menos com os artefatos
tecnológicos.
Aparentemente, os imigrantes digitais, possuem certo receio no trabalho com as
tecnologias, voltando-se a manuais e cursos para aprenderem a lidar com elas,
enquanto os nativos digitais aprendem mexendo sozinhos e sem medo de causar
algum dano a elas.
Com isso, observa-se que estes alunos ficam expostos ao constante
“bombardeio” de informações. Sendo assim, torna-se importante que as escolas não
apenas repassem conhecimentos técnicos de cada disciplina de maneira fragmentada
e desambientada, a qual o aluno não vê sentido naquilo que está sendo ensinado,
causando, muitas vezes, desmotivação e desinteresse pelas matérias. É preciso,
então, ensinar de forma contextualizada, a fim de levá-lo a discernir e a filtrar
informações relevantes, utilizar as tecnologias digitais e a internet a favor da
educação, buscando aprendizagens significativas e relevantes.
Outro fato interessante, segundo o CETIC (2013), é a compra de tablets, para o
ensino básico público, no qual foram adquiridos, cerca de 600 mil tablets até o ano de
2013 e 300 mil entregues à rede pública. Além destes, foram implantados cerca de
100 mil laboratórios de informática até o referido ano.
Ainda, segundo o CETIC (2013, p. 45) havia, até o ano de 2010, um contingente
de 99% de escolas públicas com acesso a computadores e um aumento de 35% no
número de computadores portáteis nestas escolas entre os anos de 2010 e 2012.
Porém, não basta apenas disponibilizar estes recursos esperando que os mesmos
possam auxiliar em uma educação para a vida. Não obstante, é preciso capacitar
professores para o uso correto e crítico dessas tecnologias, visando à mediação do
ensino que as tenha como uma aliada e não sendo elas o foco do ensino e
aprendizagem. Consequentemente, se faz necessário adequar as escolas para a
implantação de recursos tecnológicos, disponibilizar assistência técnica, enfim,
mostrar que elas podem ser um agente motivador de apoio e uma ferramenta valiosa
às aprendizagens significativas. Pode-se observar, no Gráfico 2, os motivos pelos
quais os professores utilizam a internet e computadores como recurso para as aulas.
Gráfico 2 – Proporção de professores, por tipo de motivação par o uso de recursos
obtidos na internet

Fonte: CETIC 2013

Assim, é possível perceber que o maior percentual de professores (87 dos
pesquisados) utiliza os recursos disponíveis pela internet por motivação própria, seja
para preparar ou desenvolver as aulas, mostrando o reconhecimento deste recurso
para o ensino. Outro contingente a ser destacado é o número de professores que as
utilizam pela demanda ou necessidade dos alunos, comprovando o fato de elas serem
um agente motivador e valoroso para o ensino e para a aprendizagem.
Nada obstante, para que seja possível uma educação humanizadora e para a
vida, é preciso também ensinar ao aluno a trabalhar em grupo, a aprender a cooperar
e a ver o professor como um aliado de seus aprendizados e a reconhecer a internet e
as tecnologias digitais como também um meio de aprendizagem. Moreira (2013),
afirma que é preciso utilizar internet não somente para divulgar conhecimentos, mas
também para aprender a pensar juntos e a elaborar.
O impacto causado pelas tecnologias, também é retratado pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN, BRASIL (1999, p. 41), quando dizem que elas, devem
ser “um redirecionamento sob uma perspectiva curricular que favoreça o
desenvolvimento de habilidades e procedimentos com os quais o indivíduo possa se
reconhecer e se orientar nesse mundo do conhecimento em constante movimento.”
Nesse sentido, tem-se a necessidade de reformular currículos e planos de ensino,
bem como efetivá-los para que contemplem as tecnologias e a educação integral dos
alunos.
Corroborando com isso Lévy (1993, p. 25-26) afirma que:

O papel da informática e das técnicas de comunicação com base digital não
seria “substituir o homem”, nem aproximar-se de uma hipotética “inteligência
artificial”, mas promover a construção de coletivos inteligentes, nos quais as
potencialidades sociais e cognitivas de cada um poderão desenvolver-se e
ampliar-se de maneira recíproca. Dessa perspectiva, o principal projeto
arquitetônico do século XXI será imaginar, construir e organizar o espaço
interativo e móvel do ciberespaço. Talvez seja possível, então, superar a
sociedade do espetáculo para abordar uma era pós-mídia, na qual as
técnicas de comunicação servirão para filtrar o fluxo de conhecimentos, para
navegar no saber e pensar juntos.

Assim, quando se trata de cooperação e de mudanças paradigmáticas na
educação e na sociedade, e aqui em especial, as contempladas pelas tecnologias
digitais, o mesmo autor desenvolve o conceito de inteligência coletiva, que nada mais
é do que “uma inteligência distribuída por toda a parte, incessantemente valorizada,
coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva de
competências”. (Ibidem, p. 29).
Mas, o que são competências? E como podemos adquiri-las? Essas respostas
podem ser encontradas na sessão a seguir.
COMPETÊNCIAS: CONCEITO E DESENVOLVIMENTO, UMA PROPOSTA PARA O
ENSINO
Quanto ao conceito de competências, Perrenoud (1999, p. 7) afirma que elas
possuem diversos significados e que um deles pode ser definido por ser a “capacidade
de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos,
mas sem limitar-se a eles”. De outro modo, o Dicionário Interativo da Educação
Brasileira (educabrasil.com.br) pontua competências, como sendo um conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes. Em contribuição com essa definição a
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), em seu
resumo executivo das competências chaves, apresentado pelo Programa de Definição
e Seleção de Competências (DeSeCo) (2002, p. 3), diz que “Una competencia es más
que conhecimento y destrezas. Involucra la habilidad de enfrentar demandas
complejas, apoyándo en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas
y actitudes) en um contexto en particular1.” Sendo assim, pode-se perceber que as
competências voltam-se ao desenvolvimento integral do indivíduo, que nada mais é
1

Uma competência é mais que conhecimento e habilidades. Envolve a habilidade de enfrentar
demandas complexas apoiando e mobilizando recursos psicossociais (Incluindo habilidades e atitudes)
em um contexto particular.

do que fazê-lo: aprender a ser, aprender a viver juntos, aprender a aprender, aprender
a fazer. Estes que são entendidos como os quatro pilares da educação, apresentados
pela UNESCO.
Entende-se, portanto, que competências não se fazem somente de conteúdos
disciplinares, mas também são constituídas por procedimentos e por atitudes e que
por meio de esquemas cognitivos, são mobilizadas para responder com êxito a
problemas e situações enfrentadas.
Zabala e Arnau (2010, p. 41), dizem que uma pessoa não é mais ou menos
competente e que uma competência não pode ser medida, tendo em vista que “[...]
cada situação é única e diferente das demais, por mais elementos que compartilhem,
é possível que uma pessoa demonstre algumas competências em certas situações e
em outras não”.
Contudo, segundo os autores, não é possível transmitir ou transferir uma
competência, é necessário desenvolvê-las por meio de diversas experiências. Para
as escolas, torna-se necessário elencar competências chaves, as quais busquem
potencializar as convivências dialéticas, a sua autonomia e emancipação, assim como
proporcionar os conhecimentos necessários e significativos, a partir de conceitos,
procedimentos, habilidades, valores e atitudes.
Sem conhecimentos significativos será mais difícil mobilizar e resolver
problemas
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consequentemente, ser competente. Sendo assim, é preciso ensinar conteúdos de
forma que os alunos possam perceber sua importância e aprender verdadeiramente,
mostrando que eles os utilizarão ao longo da vida e não somente em provas que
servirão como chave para entrar em uma universidade.
Para Zabala e Arnau (2010, p. 48) aprender significativamente só é possível “[...]
quando os alunos lhes atribuem sentido e significado, e isso só é possível quando as
atividades são conduzidas sobre conteúdos reais, o que significa, inevitavelmente, sua
utilização sobre o objeto do conhecimento.” Pode-se relacionar a isso as avaliações
do PISA onde se percebeu que os alunos não tinham competências para empregar e
formular aquilo que aprenderam na sala de aula em questões que demandavam
estratégias de resoluções de problemas e que eram aplicadas a outros contextos,
levando-os a interpretarem e a esquematizarem o que estava sendo proposto. Supõe-

se, portanto, que os conteúdos ensinados não tiveram sentido ou significado para os
alunos, ou não tiveram caráter prático, mostrando como pode esta pode ser utilizada
diariamente. Pode-se inferir que alguns conteúdos relacionados à prova, não teriam
sido trabalhados ao longo do Ensino Fundamental ou até o momento da aplicação da
prova.
Isso vem a ser confirmado por D’Ambrosio (2014), quando afirma que pesquisas
importantes que mostram o desempenho escolar de um aluno têm pouca relação com
anos posteriores, podendo ser verificado especialmente em Matemática, no qual
constata-se, a incapacidade de transferir conhecimentos a uma nova situação.
Perrenoud (1999, p. 8) afirma que as competências manifestadas “[...] não são,
em si, conhecimentos; elas utilizam, integram, ou mobilizam tais conhecimentos.” Para
o mesmo autor:
Existe até a tentação, nessa perspectiva, de reduzir a competência a
aquisição de “conhecimentos locais” que contemplam os conhecimentos
gerais assimilados durante a formação base. Isso equivaleria a ignorar o fato
de que, mais além da aquisição indispensável, a competência situa-se além
dos conhecimentos. Não se forma com a assimilação de conhecimentos
suplementares, gerais ou locais, mas sim com a construção de um conjunto
de disposições e esquemas que permitam mobilizar os conhecimentos na
situação, no momento certo e com discernimento. Ibidem (1999, p. 31)

Sendo assim, reitera-se que as competências não se fazem só de conteúdos
disciplinares, mas que também são constituídas por procedimentos, por atitudes e
que, por meio de esquemas cognitivos, são mobilizados para responder com êxito a
problemas e situações enfrentadas.
Sabendo-se, portanto, da inserção e imersão de professores e alunos nas
tecnologias digitais e que ambos apresentam grande motivação para com elas,
compreende-se que desenvolver competências – sejam elas conceituais e
procedimentais (de uma determinada ou mais disciplinas) ou ainda atitudinais –
utilizando as tecnologias, torna-se importante, pois, seja em um nível superior de
escolaridade ou no mercado de trabalho, o uso delas mostrou-se necessária, seja
para redigir um trabalho, criar e analisar uma pesquisa ou na criação de um novo
conhecimento. Ressalta-se, portanto, a necessidade do uso correto e consciente
dessas tecnologias, para que realmente se possa alcançar o objetivo de construir uma
sociedade mais justa e igualitária, onde haja o bom desenvolvimento individual e
coletivo.

Para isso, a sociedade e as escolas devem dar suporte para desenvolver
competências gerais-transversais (respeito, ética, cidadania, autonomia...), sendo as
gerais de cada área do conhecimento (interpretar problemas matemáticos, interagir
entre diferentes linguagens e códigos...) e as específicas de cada disciplina (localizar
um ponto adequadamente em um plano cartesiano, compreender a semântica das
palavras...). Há também a emergência de mostrar aos alunos a importância dos
valores estéticos, os quais estejam ou não relacionados aos meios tecnológicos
digitais, a fim de possibilitar aos mesmos, suporte teórico e prático, para solucionar
problemas com êxito.
METODOLOGIA
A presente pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica. Segundo
Gill (2006) uma pesquisa bibliográfica é aquela que é elaborada a partir do que já foi
publicado, mas que utiliza principalmente livros e artigos científicos, todavia, não deixa
de utilizar materiais publicados via internet.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contudo, para desenvolver competências é necessário que o professor vá além
de transmitir e repassar o conteúdo, que busque alternativas e metodologias
diversificadas, as quais não sejam a de exclusivamente vencer o plano de ensino e
verificar somente de forma quantitativa o que o aluno aprendeu, deixando de lado o
fluxo de: memorizar, reproduzir, sem fugir dos exemplos e exercícios feitos em sala
de aula, e esquecer após a avaliação, para que sejam desenvolvidas competências,
as quais possam ser mobilizadas ao longo da vida de cada um, em situações inéditas
e inovadoras, solucionando problemas e construindo novos significados.
Entende-se, também, que o desenvolvimento de competências e sua integração
com as tecnologias é de cunho abrangente e de difícil avaliação, além de requerer
dos professores tempo para o planejamento, estudos e mudanças de metodologias,
assim como demandar dos alunos condutas diversificadas para com o ensino e
aprendizagem.
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DISCURSOS ACERCA DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS
NO BRASIL
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Eixo 4 – Educação e inclusão
RESUMO
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de Mestrado desenvolvida junto ao Programa de Pós
Graduação em Educação, na Linha de Pesquisa de Educação Especial, do Centro de Educação, da
Universidade Federal de Santa Maria. Trata-se de um exercício de problematização empreendido em
cima do objetivo norteador deste trabalho, qual seja, analisar como os discursos acerca da edcuação
bilingue produzem as práticas curriculares das escolas de surdos. Para tanto, ocupei-me de analisar
materiais elaborados pelo Ministério da Educação (MEC) do Brasil e materiais elaborados pela
comunidde surda brasileira para poder analisar os discursos que circulam sobre a Educação de Surdos
nestes materiais. Como participante de um Projeto maior, o Projeto “Produções Culturais Surdas no
contexto da Educação Bilíngue”, coordenado por pesquisadoras de três universidades do Rio Grande
do Sul, que também estuda as questões da Educação de Surdos, pretendo que esta pesquisa possa
contribuir com dados significativos para o Projeto guarda-chuva. Para dar conta desse empreendimento
téorico-metodologico, utilizo-me dos Estudos Culturais em Educação, Estudos Surdos e algumas
noções do pensamento de Michel Foucault, mais especificamente, o discurso. Ao centrar as discussões
na análise desses materiais, pude concluir a evidência de um desencaixe; um descompasso entre
esses discursos e uma permanente negociação entre a comunidade surda brasileira e entre o disposto
pelo Ministério de Educação. Negociação essa que, por vezes, é produtiva e acaba trazendo conquistas
para os sujeitos surdos, como é o caso, por exemplo, da oficialização da Lei de Libras, através do
Decreto 5626/2005.
Palavras-chave: Discursos. Educação Bilíngue. Escola de Surdos.

INTRODUÇÃO
Pesquisar, independente do que se propõe, exige estudar, debruçar-se sobre
muitas leituras, dialogar com alguns autores, fazer escolhas teórico-metodológicas, e
produzir uma escrita acadêmica. Considerando esse pressuposto, minhas escolhas
são bem definidas: parto dos Estudos Culturais em Educação, com incursões pontuais
na obra de Michel Foucault e nos Estudos Surdos. Com essas escolhas teóricometodológicas, pretendo empreender um exercício de problematização em torno dos
movimentos dos discursos curriculares das escolas de surdos em relação à Política
de Educação Bilíngue, sendo este exercício desenvolvido durante a escrita da minha
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dissertação, a qual está em andamento, pelo Programa de Pós-Graduação em
Educação - Mestrado, na Linha de Pesquisa de Educação Especial.
Os Estudos Culturais preocupam-se com a relação entre conhecimento, cultura
e poder. Para os Estudos Culturais, a cultura, entendida como prática de significação
no entorno social, é algo incompleto, que deve estar sempre em processo. Nesse
sentido, o conhecimento não se torna útil por ser ensinado isoladamente, mas sim ao
mesclar-se e juntar-se com diferentes contextos e histórias culturais produzindo
conhecimentos variados ou subjugados. Nessa perspectiva, a construção do
conhecimento deve possibilitar a compreensão e a análise crítica de múltiplas
histórias, culturas e experiências.
Por ser a escola de surdos um local de encontro, possibilitando processos de
identificação entre os sujeitos surdos, também o currículo está intimamente ligado a
esses processos de identificação. Entendo que em torno da Educação de Surdos
circulam diversos discursos, inclusive o discurso curricular. Tomo o currículo como um
discurso, na medida em que regula e produz formas de ser e estar na escola, produzse nas relações de saber/poder, e trata das questões de identidade, diferença e
subjetividade. O discurso curricular, então, produz seja o aluno, seja o professor, seja
outro membro da comunidade escolar. Conforme Lopes (2008), o currículo deve ser
visto como aquilo que extrapola as chamadas grades de disciplinas, abarcando uma
rede de relações que acontecem na escola, sendo ou não previstas por ela.
Nesse sentido, trago como objetivo, neste trabalho, analisar como os discursos
produzem as práticas curriculares das escolas de surdos. Realizei uma análise sobre
os documentos elaborados pelo Ministério da Educação (MEC) e os documentos
elaborados pela comunidade surda que tratam sobre a educação bilíngue. Os
documentos elegidos para este exercício de problematização e tensionamento foram
a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e o
Plano Nacional de Educação, mais especificamente, a Meta 4. Já os documentos
elaborados pela comunidade surda elencados para esta análise foram A educação
que nós surdos queremos, A Carta Aberta ao Ministro da Educação e o Relatório sobre
Política Linguística de Educação Bilíngue - Língua Brasileira de Sinais e Língua
Portuguesa.

O interesse por essa pesquisa deu-se a partir da minha participação no Projeto
Produções Culturais Surdas no contexto da Educação Bilíngue”1. Projeto este que é
proposto por pesquisadoras de três Universidades Federais do Rio Grande do Sul:
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM) e Universidade Federal de Pelotas (UFPel), e realiza uma pesquisa
envolvendo escolas específicas de surdos do Rio Grande do Sul.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Procuro movimentar, nessa seção, o objetivo norteador deste trabalho, qual seja:
analisar como os discursos produzem as práticas curriculares das escolas de surdos,
através da análise dos documentos elaborados pelo Ministério da Educação e dos
documentos elaborados pela comunidade surda.
O MEC, através de seus documentos, mais especificamente, os que trago para
análise, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (2008) e o Plano Nacional de Educação (2014), orienta a inclusão dos alunos
com
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habilidades/superdotação, organizando, assim, as práticas escolares e conduzindo a
conduta dos profissionais ligados à educação, sejam eles professores ou gestores. A
escolha dos documentos elaborados pelo MEC que compõem o arsenal da pesquisa
se justificam, pois são eles que balizam e orientam as politicas públicas educacionais
voltadas para a população surda. Já os documentos elaborados pela comunidade
surda são tomados no contexto desse estudo como discursos de resistência, pois
tensionam as práticas de normalização impostas pela Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(2008) prevê a obrigatoriedade da inclusão de todos os alunos em escolas ditas
inclusivas, sendo ofertado o Atendimento Educacional Especializado para alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação,
no contraturno escolar.
De acordo com esse documento, alunos com deficiência são aqueles que

1

O projeto Produções Culturais Surdas no contexto da Educação Bilíngue está registrado no CNPq
sob a área de concentração 7.08.00.00-6 - Educação e Sub-área: 7.08.05.00-8 - Currículo.

“(...) têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou
sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua
participação plena e efetiva na escola e na sociedade”. (BRASIL, 2008). 1

Dessa forma, os sujeitos surdos são produzidos pelos discursos oficiais como
sujeitos com deficiência. Essa produção do sujeito surdo como deficiente ocorre
devido ao funcionamento da norma. É a norma que estabelece quem é o sujeito
normal e quem é o sujeito deficiente. No processo de normalização, a norma circula
no jogo do normal e do anormal e produz, nessa circularidade, diferentes gradientes,
diferentes níveis de normalidade. Conforme Lopes,
Toda e qualquer norma traz consigo a necessidade de classificação,
ordenamento e hierarquização. (...) a norma opera a fim de incluir todos
segundo determinados critérios que são construídos no interior e a partir dos
grupos sociais. (LOPES, 2009, p. 116).

No momento em que os discursos do MEC determinam quem é o sujeito
deficiente, há uma relação entre o normal e o anormal. Essa classificação, essa
nomeação, produz um lugar no qual esses sujeitos passam a existir, ou seja, há uma
divisão entre o normal e o anormal e, nessa divisão, é que se organizam as estratégias
de condução desses alunos, no caso desse estudo, as estratégias de escolarização
dos sujeitos surdos. Por isso, o discurso do MEC torna-se um discurso baseado na
norma. Os sujeitos surdos são narrados como sujeitos deficientes, que têm algo a
corrigir, a recuperar. São incluídos no mesmo grupo das demais deficiências.
Conforme Lunardi-Lazzarin (2010), tudo que perturba a ordem deve ser
eliminado. E é por isso que o sujeito surdo se constitui num estranho, naquele que
não é familiar, naquele que burla as fronteiras da ordem. Porém, por estar sob o saber
de uma norma e ser capturado por ela, há a possibilidade de nomeá-lo, “de
desestranhá-lo” (LUNARDI-LAZZARIN, 2010, p. 151). Novamente, enfatizo a questão
de o sujeito surdo ser incluído no grupo dos deficientes na Politica Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Ele sendo alocado em um
determinado grupo, podemos nomeá-lo e “desestranhá-lo” através das práticas
inclusão propostas pelo AEE.

1

Os excertos dos documentos analisados neste trabalho serão apresentados em Fonte Arial, tamanho
12, com recuo de 2 cm na margem esquerda, com espaçamento simples, para diferenciar do restante
do texto e das citações diretas.

Corroboro com as ideias de Lunardi (1998) quando nos diz que os sujeitos
surdos, como qualquer grupo social culturalmente definido, acabam sendo
subordinados a outros grupos sociais que se delegam o poder de representar a si e
aos outros. Como exemplo disso, temos os ouvintes em relação aos surdos; os
brancos em relação aos negros; os homens, em relação às mulheres, enfim, “uma
legião de sujeitos colonizados pelas ‘verdades’ constituídas pelo pensamento
dominante” (LUNARDI, 1998, p. 47, grifos do autor). Essa colonização dos surdos
pelos ouvintes foi conceituada por Skliar como ouvintismo:
Trata-se de um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o
surdo será obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte. Além disso,
é nesse olhar-se e nesse narrar-se que acontecem as percepções do ser
deficiente, do não ser ouvinte; percepções que legitimam as práticas
terapêuticas habituais. (SKLIAR, 1999, p. 15).

Portanto, a partir do conceito de ouvintismo, percebe-se as normas que vão
circular para produzir os sujeitos surdos, ou seja, “quem é o padrão de sujeito
estabelecido para ser considerado normal” (LUNARDI, 1998, p. 48).
A educação bilíngue é produzida, de acordo com os documentos oficiais do
MEC, vinculada ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado nas
escolas ditas inclusivas, em turno inverso, como complementação ou suplementação
para a formação do aluno. Conforme a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (2008)
Para o ingresso dos alunos surdos nas escolas comuns, a educação bilíngue
- Língua Portuguesa/Libras desenvolve o ensino escolar na Língua
Portuguesa e na língua de sinais, o ensino da Língua Portuguesa como
segunda língua na modalidade escrita para alunos surdos, os serviços de
tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa e o ensino da Libras para
os demais alunos da escola. O atendimento educacional especializado para
esses alunos é ofertado tanto na modalidade oral e escrita quanto na língua
de sinais. Devido à diferença linguística, orienta-se que o aluno surdo esteja
com outros surdos em turmas comuns na escola regular (BRASIL, 2008, s/p).

No caso das escolas ditas inclusivas, o AEE para surdos acaba tornando-se
instrumental/técnico. Conforme Skliar (1999), o ensino é uma forma de política
cultural, no qual se representam formas de vida social, implicadas em relações de
poder. No ensino, enfatizam-se conhecimentos que dão uma visão determinada do
passado, presente e futuro. A escola atual não dá oportunidades de desenvolvimento
e fortalecimento das identidades pessoais,

(...) ao contrário, dá-se prioridade às habilidades técnicas que são sugeridas
pela lógica contemporânea de mercado. Essa lógica impõe, por exemplo, a
inclusão de surdos em escolas regulares, justificando tal decisão com
argumentos do “politicamente correto”, do fazer surdos mais eficazes, mais
eficientes (SKLIAR, 1999, p. 08, grifo do autor).

Percebemos isso, através da própria educação bilíngue proposta pelo MEC, na
qual os sujeitos surdos aprendem a Libras em horários determinados, muitas vezes
com sequências pré-estabelecidas, com modelos linguísticos estereotipados,
tornando, dessa forma, a língua como algo metodologizado. Sendo atendidos no AEE,
não há a troca entre pares surdos, o fortalecimento da identidade surda não é tão
presente, a proximidade com a comunidade surda acaba não sendo tão grande.
A educação bilíngue que a comunidade surda defende difere-se dessa educação
bilíngue proposta pelos documentos do MEC. De acordo com o Relatório sobre a
Política Linguística de Educação Bilíngue - Língua Brasileira de Sinais e Língua
Portuguesa:
A Educação Bilíngue de surdos evolve a criação de ambientes linguísticos
para a aquisição da Libras como primeira língua (L1) por crianças surdas, no
tempo de desenvolvimento linguístico esperado e similar ao das crianças
ouvintes e a aquisição do português como segunda língua (L2). A Educação
Bilíngue é regular, em Libras, integra as línguas envolvidas em seu currículo
e não faz parte do atendimento educacional especializado. (RELATÓRIO
MEC/SECADI, 2014, p. 06).

Devido à defesa desse tipo de educação bilíngue é que a comunidade surda
considera a escola de surdos o lócus privilegiado para a convivência entre os pares
surdos, onde eles podem conviver entre si, valorizando sua cultura e sua língua.
Conforme o documento A Educação que nós surdos queremos e a Carta Aberta ao
Ministro da Educação:
25. Elaborar uma política de educação de surdos com escolas especificas
para surdos
26. Considerar que a escola de surdos é necessária e deve oferecer
educação voltada para princípios culturais e humanísticos, promovendo o
desenvolvimento de indivíduos cidadãos e sendo um centro de encontro
como semelhante para produção inicial da identidade surda. Várias pesquisas
mostram que os surdos melhor incluídos socialmente são os que estudam
nas Escolas Bilíngues, que têm a Língua de Sinais Brasileira, sua língua
materna, como primeira língua de convívio e instrução (...) Todos os
pesquisadores sérios proclamam que as ESCOLAS BILÍNGUES PARA
SURDOS, sujas línguas de instrução e convívio são a Libras (L1) e o
Português escrito (L2), são os melhores espaços acadêmicos para
aprendizagem e inclusão educacional de crianças e jovens surdos.
Precisamos de escolas que adotem essa língua, a língua de sinais brasileira,

como primeira língua para instrução e para o convívio social. Essas escolas
respeitam as especificidades linguístico-cultural das crianças e jovens surdos
e sua viabilidade representa a garantia ao direito que os surdos têm a uma
educação bilíngue específica a qual permite o convívio entre seus pares
(CARTA ABERTA, 2012, s/p).

Para finalizar essa seção, acredito ser importante retomar o objetivo que
impulsionou esta escrita: analisar como os discursos produzem as práticas
curriculares das escolas de surdos, através da análise dos documentos elaborados
pelo Ministério da Educação e dos documentos elaborados pela comunidade surda.
Pretendi, neste trabalho, empreender um exercício de problematização acerca dos
discursos que estão circulando nos documentos elaborados pelo MEC e pela
comunidade surda.
METODOLOGIA
Parto de uma perspectiva na qual as coisas são da ordem da problematização,
do tensionamento. Conforme Corazza (2007), não optamos por um ou outro método
na pesquisa e sim por uma prática de pesquisa. Constituída como “uma linguagem,
um discurso, uma prática discursiva (...)” (CORAZZA, p. 121), a prática de pesquisa é
algo que nos “toma”, no sentido de ser produtiva para nós.
Uma prática de pesquisa é um modo de pensar, sentir, desejar, amar, odiar;
uma forma de interrogar, de suscitar acontecimentos, de exercitar a
capacidade de resistência e de submissão ao controle; uma maneira de fazer
amigas/os e cultivar inimigas/os; de merecer ter tal vontade de verdade e não
outra (s); de nos enfrentar com aqueles procedimentos de saber e com tais
mecanismos de poder; de estarmos inseridos em particulares processos de
subjetivação e individuação. (...) (CORAZZA, 2007, p. 121).

Pretendo sinalizar, com a citação acima, que a prática de pesquisa é implicada
em nossa própria vida. A escolha de uma prática de pesquisa diz respeito ao modo
como fomos sendo subjetivados e como fomos capturados por aquilo que para nós
faz sentido, aquilo que nos significou, nos subjetivou. Os trânsitos no Mestrado em
Educação, os estudos na perspectiva teórico-metodológica em questão, o vínculo com
a Docência Orientada e a participação no Projeto Produções Culturais Surdas no
contexto da Educação Bilíngue do Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação
de Surdos (GIPES/CNPq) e no Grupo Diferença, Educação e Cultura (DEC/CNPq)
fazem com que esse exercício de problematização em torno dos movimentos de como

os discursos produzem as práticas curriculares das escolas de surdos em relação à
Política de Educação Bilíngue esteja implicado com esta pesquisadora em educação.
As opções teóricas que fazemos e os conceitos com os quais trabalhamos,
constituem o nosso arsenal e nos induzem a trilhar certos caminhos e não outros.
Dessa forma, a escolha da perspectiva a ser trabalhada, a escolha do tema a ser
investigado, dos conceitos a serem aprofundados, o tratamento metodológico dado à
pesquisa, “(...) tudo se conecta no intricado jogo que vem a se constituir no nosso
processo de investigação” (BUJES, 2007, p. 18). Portanto, para constituir meu
processo de investigação e construir meu arsenal conceitual, utilizo-me, neste
trabalho, dos Estudos Culturais em Educação, dos Estudos Surdos, tomando algumas
porções do pensamento de Michel Foucault.
Considerando isso, pretendo olhar para as questões de cultura e currículo
através das “lentes” dos Estudos Culturais em Educação. Conforme Costa (2004), os
Estudos Culturais vêm possibilitando entender de forma diferente, de forma
plurifacetada a própria educação e os sujeitos que ela envolve. Podemos dizer que os
Estudos Culturais “constituem uma ressignificação e/ou forma de abordagem do
campo pedagógico em que questões como cultura, identidade, discurso e política da
representação passam a ocupar, de forma articulada, o primeiro plano da cena
pedagógica” (COSTA, 2005, p. 112, grifos do autor). A partir dessas questões, os
Estudos Culturais em Educação voltam-se às particularidades dos processos de
formação na escola ou fora dela.
Nesse terreno epistemológico, a cultura não é entendida como herança, mas
como algo produzido cotidianamente no interior das relações sociais. Para os Estudos
Culturais:
(...) A cultura é um campo de produção de significados no qual os diferentes
grupos sociais, situados em posições diferenciais de poder, lutam pela
imposição de seus significados à sociedade mais ampla. A cultura é, nessa
concepção, um campo contestado de significação. O que está centralmente
envolvido nesse jogo é a definição da identidade cultural e social dos
diferentes grupos (...) (SILVA, 2004, p. 134).

Nesse sentido, os Estudos Surdos tomam dos Estudos Culturais em Educação
a noção de cultura para compreender como os discursos sobre a surdez moldam
práticas de constituição desses sujeitos. Os Estudos Surdos, apoiados nesse campo
de estudos, reconhecem, então, a existência de uma cultura surda. Uma “cultura surda

construída nas relações de poder que se dão no interior das comunidades surdas.
Essa cultura produz identidades surdas e os membros dessas comunidades
constroem seus significados a respeito do mundo através da experiência visual”
(KLEIN, FORMOZZO, 2009, p. 214).
Nessa perspectiva, apoio-me nos Estudos Surdos para tratar as questões da
surdez, pois esses Estudos têm o sujeito surdo em seu centro e concebem a surdez
como uma diferença linguística e cultural. Segundo Skliar:
Os Estudos Surdos em Educação podem ser pensados como um território de
investigação educacional e de proposições políticas que, através de um
conjunto de concepções linguísticas, culturais, comunitárias e de identidades,
definem uma particular aproximação - e não uma apropriação - com o
conhecimento e com os discursos sobre a surdez e sobre o mundo dos surdos
(SKLIAR, 2005, p. 29).

Considerando essas contribuições dos Estudos Culturais em Educação e dos
Estudos Surdos, a noção de discurso, ao longo deste trabalho, ajuda-me a
problematizar as verdades que circulam em torno dos discursos curriculares das
escolas de surdos em relação à atual Política de Educação Bilíngue. Apoio-me nas
palavras de Foucault para tratar sobre discurso:
consiste em não mais tratar os discursos como conjuntos de signos
(elementos significantes que remetem a conteúdos ou a representações),
mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam.
Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que
utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna
irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse "mais" que é preciso fazer
aparecer e que é preciso descrever. (FOUCAULT, 2008 p. 60, grifos do
autor).

Os discursos são “práticas organizadoras da realidade” (SOMMER, 2007, 58).
Portanto, o foco não está no significado das palavras, mas sim “no papel do discurso
nas práticas sociais” (SOMMER, 2007, 58), na organização das relações entre
indivíduos, instituições sociais, enfim, nos efeitos da produção dos discursos. Nesse
sentido, não busco uma verdade sobre a educação bilíngue ou sobre o currículo nos
materiais selecionados, mas sim, analisar como os discursos produzem as práticas
curriculares das escolas de surdos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Busquei, nos documentos elaborados pelo Ministério da Educação e nos
documentos elaborados pela comunidade surda que tratam sobre a educação
bilíngue, identificar e analisar que discursos estão circulando sobre as práticas
curriculares das escolas de surdos.
A partir dos discursos que circulam nos documentos analisados neste trabalho,
é possível perceber que os documentos elaborados pelo MEC trazem discursos que
tentam capturar o sujeito surdo e fazê-lo funcionar na lógica da inclusão escolar, ou
seja, frequentando uma escola regular e sendo atendido nas salas de recursos
multifuncionais. Em contrapartida, os documentos que a comunidade surda elaborou
tensionam a Política de Educação Bilíngue proposta pelo MEC, fazem um
enfrentamento com as questões da inclusão, e reforçam a necessidade das escolas
específicas para surdos.
Analisando esses materiais, conclui que há um breve distanciamento entre esses
discursos e uma permanente negociação entre a comunidade surda e entre o disposto
pelo MEC. Negociação essa que, por vezes, é produtiva, pois acaba trazendo
conquistas para os sujeitos surdos, como é o caso, por exemplo, da oficialização da
Lei de Libras, através do Decreto 5626/2005.
Saliento que ao longo deste trabalho não pretendi fazer um juízo de valor em
referência aos discursos do MEC, nem aos discursos da comunidade surda, ou seja,
não defendo que um seja verdadeiro e o outro falso, ou que um seja melhor que o
outro. A intenção foi realizar uma problematização acerca desses discursos para
poder pensar a Educação de Surdos perante a Política de Educação Bilíngue no
contexto das escolas de surdos. Penso que esse movimento seja salutar a fim de
mantermos sempre viva as possibilidades de tensionamento, suspensão de juízo de
valores, portanto, de problematizações necessárias ao cenário atual da Educação de
Surdos.
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Resumo
Este trabalho toma a inclusão como imperativo autorizado e tecnicamente útil para narrar a rede de
saberes e de poder em que tem constituído o regime de verdade para a política educacional e para
política de Educação Especial. Mais especificamente, problematiza no contexto da política educacional
a obrigação legal da matrícula de muitas crianças com deficiência que passam, através das práticas
discursivas e das práticas educativas, no contexto escolar, a serem narrados e produzidos como alunos
incluídos. Este texto emerge da pesquisa ‘Políticas e Práticas em tempo de inclusão’ que tem como
objetivo analisar como os Sistemas Municipais de Educação do Rio Grande do Sul, através da gestão
administrativa e pedagógica, tem encaminhado a concretização da escola inclusiva e dos processos
de acesso, permanência e aprendizagem dos alunos público-alvo da Educação Especial. Uma
pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa GEPE – Grupo de Estudos em Pesquisas em Educação
Especial e Inclusão da UFSM. Este recorte inicial da pesquisa nos possibilitou perceber como os
sistemas tem gerenciado diferentes espaços e formas de atendimento para nomear e produzir o
sujeito/aluno com deficiência como aluno da inclusão. Nenhum município, nenhum sistema educacional
e nenhuma escola fogem da governamentalidade neoliberal, e parece que os modos de gestão e
gerenciamento da inclusão estão de modo global em cada realidade local. As estratégicas de um
regime de verdade da inclusão, as ações desenvolvidas, parecem se replicar/reproduzir em cada um
dos sistemas educacionais e escolas no Rio Grande do Sul e do Brasil. Tem-se aí uma clareza da rede
e do jogo que todos esses sistemas e linhas de ação estão sendo capturados
Palavras-chave: Inclusão. Políticas Educacionais. Gestão Educacional.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS...
Em nosso tempo, a inclusão se constituiu em um modo de dizer sobre a
educação, um modo de nominá-la e de operacionalizar suas práticas. Ou seja, a
inclusão como imperativo autorizado, até a pouco debatida e questionada na escola e
no sistema educacional, torna-se aceitável e tecnicamente útil, tendo em vista a rede
de saberes e de poder dinamizados pela política educacional e especificamente pela
política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.
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Nesse sentido, as escolas estão recebendo por obrigação legal a matrícula de
muitas crianças com deficiência que passam, através das práticas discursivas e das
práticas educativas, no contexto escolar, a serem narrados e produzidos como alunos
incluídos, alunos da inclusão.
A perspectiva inclusiva, como imperativo da política educacional brasileira, tem
operado a administração de estratégias que regulam modos de gestão e intervenção
educacional. Como efeito dos discursos inclusivos práticas discursivas tem qualificado
a política educacional, bem como modos de atuação dos sistemas educacionais em
todos os âmbitos administrativos da federação, sejam eles federais, estaduais ou
municipais. Os sistemas de ensino tem organizado estratégias operacionais para a
adequação das instituições escolares se constituírem a partir do modelo inclusivo,
passando a qualificar cada instituição escolar como escola inclusiva, o que parece ser
selo de qualidade frente a atual política educacional brasileira.
Pensar as questões relacionadas a gestão, a gestão das instituições; das
pessoas; dos corpos; dos saberes a partir da perspectiva da inclusão educacional tem
sido meta nas nossas discussões no Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação
Especial e Inclusão/GEPE da Universidade Federal de Santa Maria/UFSM. É um
movimento de pensar a partir de leituras e estudos da perspectiva pós-estruturalista
entendendo que determinadas ações e situações do presente se configuram de tal
forma em função das condições de possibilidades que lhes produziram.
Nessa direção, trazemos neste momento para problematização um recorte
analítico do Projeto de Pesquisa, que se encontra em andamento, intitulado Política e
Práticas em tempos de Inclusão Educacional, que tem como objetivo identificar e
analisar como os sistemas municipais de educação do Rio Grande do Sul/RS têm
projetado a gestão da escola que precisa se apresentar inclusiva e, ao mesmo tempo,
como tem direcionado metas de gestão para os processos de acesso, permanência e
aprendizagem dos alunos público-alvo da Educação Especial, nomeados como
incluídos.
Para desenvolvimento desta pesquisa, do GEPE, foi realizado um levantamento
dos contatos (nome do secretário de educação, número de telefone, e-mail...) dos
municípios segundo a divisão da Federação das Associações de Municípios do Rio
Grande do Sul (FAMURS). Seguidamente, foi elaborado um questionário no google

drive como instrumento de coleta dos dados, o qual foi enviado por e-mail para as
secretarias de educação ou as prefeituras ao cuidado da secretaria de educação,
juntamente com a carta de apresentação e o termo de consentimento livre esclarecido
para participação na pesquisa.
O questionário encaminhado divide-se em seis temas com questões referentes
aos dados de população do munícipio, organização da secretaria de educação,
número de escolas, número de alunos, serviços oferecidos pela prefeitura, entre
outros.
Para o movimento analítico intencionado neste trabalho, focamos nosso olhar
aos itens referentes à “Estrutura da Educação Especial no Município” e “Ações de
Gestão Educacional: Documentos Legais e Políticas Locais” contemplados a partir
dos dados coletados no Projeto de Pesquisa do GEPE. A análise apresentada neste
momento refere-se as respostas obtidas de dezoito municípios do RS, municípios que
retornaram, até o presente momento, o questionário de pesquisa.
A problemática neste texto se desdobra tomando como referência analítica os
enunciados produzidos pelo Neoliberalismo no campo educacional, na medida em
que, objetiva fazer aparecer às congruências dos ditos cristalizados que cercam a
educação contemporânea, para com isso, analisar a materialidade analítica os
enunciados referentes a Gestão Educacional e Educação Especial produzidos pelos
municípios nos questionários, considerando que estes discursos/práticas discursivas.
Num primeiro movimento de análise, portanto, tomamos as respostas aos
questionários a partir de como eles se ligam a rede de discursos de racionalidade
neoliberal que vem produzindo, de determinadas formas, os modos de gestar a
inclusão.
Partindo de estudos e leituras da perspectiva pós-estruturalista e dos estudos
foucautianos em educação consideramos outras maneiras de olhar e de problematizar
situações postas como verdades únicas em nosso cotidiano. Deste modo, ancoradas
na noção de governamentalidade proposta por este autor é que iniciamos o
movimento analítico proposto neste trabalho. Para isto, tomamos juntamente com
Foucault a governamentalidade como conjunto de técnicas e procedimentos a serviço
de um tipo de racionalidade, que se constitui no triplo soberania-disciplina-gestão

governamental, tomando o sentido de governo político e de governo como condução
das coisas, do Estado e da população, ou seja, das pessoas (FOUCAULT, 2010).
Cabe esclarecer que, ao falar em “governo”, Foucault (2010a) não se refere aos
“regimes políticos” assumidos pelos Estados, falar em “governo”, no contexto das
artes de governar, refere-se a “gestão das coisas e das pessoas”, ou seja, “a condução
das condutas” dos sujeitos de uma sociedade.
Assim, sob o aporte teórico oferecido pelos estudos pós-estruturalistas e
foucautianos, buscamos neste trabalho problematizar como, a partir de uma
racionalidade neoliberal, os sistemas de ensino municipais vem organizando
diferentes modos de gestão da inclusão a fim de atenderem a um princípio comum de
educação, a Educação para Todos.
GESTÃO

INCLUSIVA:

PARA

“QUEM”

INTERESSA

UMA

GESTÃO

DA

INCLUSÃO?
Pensar a Gestão Educacional numa perspectiva inclusiva nos leva a pensar
primeiramente em como é possível gerenciar a inclusão, ou seja, como é possível
gestar um arcabouço imenso de possibilidades, modos e corpos diferentes que
constituem a inclusão? Como? Para que/quem?
Ao nos deslocarmos a partir de nossos tensionamentos e estudos diante da
temática da gestão aos questionários de pesquisa, percebemos o quanto as práticas
narradas neste instrumento estão relacionadas as diferentes tentativas, modos e
possibilidades de se organizar e produzir a inclusão nos sistemas de ensino
municipais. Esses diferentes modos se referem desde as diferentes formas de
organização e espaços onde o atendimento em Educação Especial é realizado até as
diversas formações acadêmicas aceitas para o profissional operar esse atendimento.
No que se refere as formas de organização e espaços do atendimento estas
variam do atendimento em sala de recursos; sala comum com monitor; instituições
especializadas (APAE e outras); salas de recursos multifuncionais; classes especiais;
salas regulares com dois professores (bidocência); e núcleo de apoio em educação
especial. Essa diversidade de possibilidades é organizada e produzida com o objetivo
máximo de atender a todos os alunos, especialmente os alunos com deficiência, de
alguma forma.

Ou seja, estes sujeitos que até então não eram “vistos” pela educação,
atualmente, passam a ocupar um lugar de “excelência” nas políticas e formas de
gestão educacional. Isso se dá em virtude dos arranjos que a Inclusão, enquanto um
imperativo de Estado, delineia para que todos os sujeitos possam estar e desejar
permanecer incluídos, devendo fazer parte e participar do jogo neoliberal, do jogo
econômico. Assim, os alunos com deficiência são hoje alunos de investimento,
investimento educacional, investimento profissional e investimento econômico.
Para tanto se faz necessário outros profissionais, nesse sentido, no que tange
aos profissionais considerados “aptos” a atuarem no atendimento em educação
especial, a formação “aceita” nos municípios se concentra basicamente em:
Professores

Licenciados

em

Educação

Especial;

Professores

Licenciados;

Professores com Aperfeiçoamento em Educação Especial; Professores Licenciados
que fizeram a formação do MEC-AEE; Monitores sem Formação Superior; Monitores
com Formação Superior. Estas diferentes possibilidades de formação/preparo
emergem a partir das diferentes formas de organização e espaços dos atendimentos,
que não necessariamente se encontram apenas nas salas de recursos multifuncionais
com a operacionalização do AEE, mas também nas próprias salas comuns ou em
instituições especializadas.
Mesmo sendo diferentes modos de organização e gestão, todos estão baseados
num princípio mundial comum de educação, a educação para todos, ou seja, o objetivo
é que a prática educacional de alguma forma “atinja” a todos. “É para que todos
realizem a humanidade latente que carregam ao nascer, que Comenius, como um
ferrenho cristão calvinista, defenderá seu ideal pansófico: ensinar tudo a todos”
(VEIGA-NETO, 2011a, p. 108). Essa noção defendida por Comenius, em sua época,
era entendida e proclamada no sentido de garantir a educação a todas as crianças,
de ambos os sexos, todas as idades e de distintas classes sociais.
Porém, é principalmente a partir da década de 90, com a Declaração Mundial
sobre Educação para Todos, que passamos a entender, compreender e estender essa
noção de “ensinar tudo a todos” aos alunos com deficiência, marcados pela sua
condição de deficientes e até então marginalizados e isolados de todo e qualquer
processo que se referisse à educação na escola regular. Nesse sentido, partindo da

noção de “ensinar tudo a todos” é que iniciou-se uma preocupação do como esse
processo de escolarização deveria acontecer e de como gerenciar estas práticas.
Revisitando os materiais e produções que falam sobre a História da Educação
Especial, sobre os processos de marginalização e exclusão dos considerados
“deficientes”, “loucos”, “doentes”, entre outros adjetivos nada condizentes, podemos
ver que as práticas exercidas sobre as pessoas com deficiência, até meados do século
XVIII, eram essencialmente segregadoras e excludentes.
Foi somente a partir da Idade Média, quando o extermínio dos indivíduos
considerados incapazes passa a ser condenado, é que o direito à vida dessas pessoas
começa a ser legitimado (MENEZES; RECH, 2009). Isso aconteceu com a
proliferação das ideias cristãs, as quais consideravam essas pessoas também
criaturas de Deus. Foucault, em seus escritos sobre a arte de governar, diz que a ideia
de um governo dos homens pelo regime do pastorado tem sua gênese no Oriente précristão e cristão. Portanto, foi a partir do cristianismo, com a instituição da moral cristã
como detentora do direito de decisão sobre a condução da vida dos indivíduos, que
se instituiu uma forma de governamento baseado no poder pastoral.
Os indivíduos, no pastorado, são considerados como ovelhas num rebanho em
movimento, devendo ser guiados (conduzidos) durante toda a vida. Foucault (2008a,
p. 222) confere ao poder pastoral a “[...] salvação de todos, mas também de cada um.
Nenhuma ovelha é indiferente. Nenhuma deve escapar desse movimento, dessa
operação de direção e de condução que leva à salvação”.
Foucault (2009), ao retomar o pensamento do poder pastoral, afirma que esse
tipo de poder atua mais sobre a multiplicidade do que sobre o território, guiando a um
objetivo e intermediando esse objetivo. Seria um poder finalizado sobre “aqueles
mesmos sobre os quais se exerce, e não sobre uma unidade de tipo, de certo modo
superior, seja ela a cidade, o território, o Estado, o soberano” (p. 173), um poder que
visa à totalidade e a cada um. O poder pastoral tem como meta a condução dos
indivíduos para a salvação de todos e de cada um.
No entanto, é a partir do século XVI, conforme aponta Foucault, que a sociedade
começa a viver intensamente o problema das técnicas de condução.
Nesse mesmo período, surge a necessidade de encontrar novas maneiras de
conduzir e conduzir-se fora do âmbito da autoridade eclesiástica. Então, passa-se a

questionar as formas de governar: “[...] como se governar, como ser governado, como
governar os outros, as famílias [...] por quem, com que fim? (Foucault, 2008a, p.118119). Para Foucault, essa crise constitui-se como uma condição de possibilidade para
a emergência da razão do Estado.
Trazendo essa noção da razão de Estado, Foucault defende que a economia
política se constituiu num tipo de intervenção característico do Governo. Assim, para
manter as forças do Estado, coloca-se como necessária a condução da população,
individual e coletiva, de forma organizada. Isso quer dizer que, para manter as forças
estatais, mais urgente que governar uma região, é essencial conduzir (governar) o
povo dessa região, isto é, desenvolver a soberania, em primeiro lugar, sobre as
pessoas e, somente depois, sobre o território.
Portanto, essa forma de governo apoia-se mais nos corpos (extraindo tempo e
trabalho) e na sua contínua vigilância, administrando a população em profundidade e
com sutileza. Nesse contexto, de uma forma peculiar de governar da razão de Estado,
ocorre o denominado triângulo: soberania, disciplina e gestão governamental, “que
tem na população seu alvo principal e cujos mecanismos essenciais são os
dispositivos de segurança” (FOUCAULT, 2008a, p. 143), de forma que se pode dizer
que é na modernidade que emergem o governo e a governamentalidade. Assim,
percebe-se que, nesse deslocamento de Estado administrativo para Estado
governamentalizado, se reconfiguram as práticas de poder pastoral, colaborando com
a organização e manutenção do Estado.
Foucault dirá que não se pode dissociar dessa “governamentalização” da vida
dos homens a questão central correlata a esse processo: “como não ser governado?”.
Como não ser governado desta ou daquela maneira, em nome destes ou daqueles
princípios, em vista de tais ou quais objetivos, por meio de tais ou quais
procedimentos? (FONSECA, 2011).
Segundo Foucault (2008a), “o que há de mais importante para a nossa
modernidade, isto é, para a nossa atualidade, não é, portanto, a estatização da
sociedade, mas o que eu chamaria de governamentalização do Estado” (p. 142-143).
Portanto, o governamento e as artes de governar referem-se a uma ação sobre as
condutas individuais e coletivas que o Estado, como instância mais visível, toma como
elemento de sua racionalidade.

A governamentalidade consiste em uma forma de exercer o poder sob a
população, utilizando-se de procedimentos, reflexões, cálculos, análises, táticas como
instrumentos essenciais para a regulação das condutas (FOUCAULT, 2010b). Dessa
noção, interessa aqui explorar e entender a governamentalidade como política e como
“ética”. Foucault aponta essa distinção, considerando que estas se complementam e
se atravessam. No âmbito da “ética”, a noção de governamentalidade constitui-se
como o "conjunto das práticas pelas quais é possível constituir, definir, organizar,
instrumentalizar as estratégias que os indivíduos, em sua liberdade, podem ter uns
em relação aos outros" (FOUCAULT, 2010a, p. 286). Podemos entender a
governamentalidade como uma arte de governar, de conduzir as condutas – próprias
e/ou dos outros – em jogos estratégicos de poder e liberdade.
O processo de governamentalização do Estado moderno pode ser visto a partir
do encontro de mecanismos de regulação das condutas que ocorrem no âmbito
individual e atingem de forma correlata o corpo populacional, quando se institui uma
nova razão política.
Nesse caminho, tomamos a governamentalidade neoliberal como um modo de
racionalização do presente, ou seja, a existência desse modo de governamentalidade
das condutas só é possível pela existência de uma racionalização política que hoje é
o Neoliberalismo, tomando a racionalidade política neoliberal como arte de governo
contemporâneo. Racionalidade que “é o que programa e orienta o conjunto da conduta
humana. Há uma lógica tanto nas instituições quanto na conduta dos indivíduos e nas
relações políticas”. (FOUCAULT, 2010b, p. 319).
O Neoliberalismo aqui é tomado e compreendido, conforme Veiga-Neto (2011),
como modo de vida, como maneira de ser e estar no mundo contemporâneo. O autor
diz que, no sistema neoliberal, diferentemente do liberalismo, a liberdade deve ser
continuamente produzida e exercitada sob forma de competição. E é nesse ponto que
a educação por meio da escola se constitui em instituição de interesse ao
Neoliberalismo. Para o Neoliberalismo, “os processos não são naturais, eles não
devem ser deixados livres, ao acaso, nas mãos de Deus; ao contrário, tais processos
devem ser continuamente ensinados, governados, regulados, dirigidos, controlados”
(VEIGA-NETO, 2011, p. 38-39). Peters (2011, p. 213) aponta que, “sob os princípios

do neoliberalismo, a educação tem sido discursivamente reestruturada de acordo com
a lógica do mercado”.
A governamentalidade tem relação com os jogos de verdade, com a razão de
Estado, com as artes de governar, com o governo dos homens, com a condução das
condutas individuais e coletivas dos sujeitos e com modos de gerenciar suas vidas.
A GESTÃO DA EDUCAÇÃO: EFEITOS DA RACIONALIDADE NEOLIBERAL NA
GERÊNCIA DA ESCOLA PARA TODOS.
Na lógica Neoliberal, o princípio de Educação para Todos se constitui como um
princípio de relação entre a escola e todos os sujeitos, como um princípio de relação
do Estado com a população. O Estado tem a função de organizar e implementar
determinadas ações e políticas que visem dar condições de possibilidade para a
promoção de uma Educação para Todos de qualidade. Segundo Drabach
A política neoliberal empregada tanto na reforma do Estado quanto na
reforma da gestão educacional se baseia no princípio de que são os fatores
internos, problema técnicos que impedem o desenvolvimento dos sistemas
de ensino. Por isso defende-se uma gestão escolar fundada nos princípios
da globalização, do neoliberalismo, inclusive como forma de reduzir a
pobreza, uma vez que estaria preparando trabalhadores com as qualidades
exigidas pelo mercado. (DRABACH, 2011, p. 4)

Dessa forma, entendo também que, essa condução dos sujeitos-alunos para
estes espaços de “correção” só se tornou possível a partir de uma gestão da
educação, ou seja, houve um esforço e investimento muito produtivos na mobilização
de todos para o envolvimento e comprometimento com a educação, e isso ocorreu
porque houve condições de possibilidade, que já foram discutidas e tensionadas nos
capítulos anteriores.
Nesse contexto, a partir do princípio da Educação para Todos, a intenção neste
momento está em tensionar e problematizar a necessidade de uma outra forma de
gerenciar a Escola, já que está vem configurando-se como uma Escola para Todos,
cada vez mais inclusiva, cujo objetivo principal é promover a inclusão de todos,
combatendo o fracasso escolar, a evasão e a repetência/retenção. Para isso, tomo a
gestão escolar como responsável pela gerência dos “corpos”, da condução das
condutas dos indivíduos que transitam pela instituição escolar.

Para colocar em funcionamento o projeto de Educação para Todos, todos os
sujeitos precisam ser conduzidos a estarem e desejarem permanecer incluídos, como
já discutimos anteriormente. Para melhor conduzir os sujeitos é preciso conhecer esse
sujeito, por que o conhecimento segundo Marquezan (2007) é
uma categoria essencial para a construção discursiva sobre o sujeito. Ele se
manifesta e circula na ciência, nas leis, nas narrativas e nas práticas
institucionais. [...] o conhecimento constrói uma terminologia e dá origem a
uma prática que vai influenciar as ações posteriores com/sobre o sujeito
deficiente. (MARQUEZAN, 2007, p.84)

A escola não dando conta de conhecer o todo dos sujeitos estabelece-se a
articulação com as demais secretarias do município afim de obter um diagnóstico
desse sujeito, conforme se percebe com relação as respostas do questionário no que
se refere aos serviços complementares para o atendimento dos alunos matriculados
como público alvo da Educação Especial em parceria com outras secretarias, as 18
respostas foram sim.
Dentre os serviços prestados encontram-se: Diagnóstico, Avaliação do processo
de desenvolvimento e aprendizagem do aluno, Avaliação e acompanhamento junto as
escolas, Orientação as escolas, Orientação as famílias, Atendimentos Clínicos.
Serviços esses desenvolvidos por: Assistente Social, Fonoaudiólogo, Neurologista,
Psicólogo, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Hidroterapia.
Tão importante quanto conhecer os sujeitos para melhor conduzi-los é prevenir
a deficiências. Assim, também são desenvolvidas nos municípios ações articuladas
entre as diversas secretarias do município com relação a prevenção da deficiência e
atendimento

sócio-educacional da

pessoa

com

deficiência

tais como:

Acompanhamento de gestantes de alto risco, Campanhas de prevenção, Atendimento
clínico nos primeiros anos de vida, Acompanhamento psicopedagógico do
desenvolvimento, Identificação precoce da criança com deficiência, Encaminhamento
a APAE, Grupos de Gestantes organizado pela Secretaria da Saúde em que diversos
profissionais da área da saúde fazem acompanhamento das gestantes e trabalho de
formação.
A possibilidade de apresentar os municípios e suas ações de gestão da inclusão
imersa numa gama de serviços prestados a comunidade como pauta política e de
governamento aponta que a escola entra no jogo das relações de gerencialismo não

só de sua estrutura mas dos sujeitos o que pressupõe um modelo de gestão
educacional que “[...] pressupõe participação efetiva de todos os segmentos da
comunidade e da comunidade escolar no gerenciamento da instituição” (HATTGE,
2009, p. 137).
A participação na lógica da gestão gerencial consiste no estabelecimento de
parcerias com setores sociais que se disponham a colaborar com a melhoria do ensino
público (DRABACH, 2011). O movimento “Todos pela Escola”, colocado em vigor em
2006, já contextualizado anteriormente, delega para a sociedade civil, através de
estratégias de governamento, a condução dos sujeitos ao trabalho voluntário, a
responsabilidade pela manutenção dos estabelecimentos de ensino, pela realização
de atividades extracurriculares e a prestação de outros serviços desenvolvidos de
forma solidária no âmbito da escola. Ou seja, articula-se os princípios da autonomia e
participação da gestão democrática, em uma lógica da gestão gerencial, em tempos
de Neoliberalismo.
Dessa forma, as escolas, ao fazerem a escolha por estes Programas, passa a
ter um projeto educativo que organiza diferentes ações em prol do princípio da
Educação para Todos, preocupando-se com os alunos em distorção idade-série, com
os índices educacionais que vem apresentando nas avaliações (Censo Escolar e
Ideb). Pensando que, a escola, na figura do gestor escolar torna-se responsável pelos
seus resultados, esta busca através de determinadas ações e estratégias mudar sua
“imagem”, assim opta por aderir e implementar os Programas de Correção de Fluxo.
Essa é uma estratégia, colocada em operação pelo Estado, para governar com mais
eficácia e economia. Popkewitz (apud Silva, 1998, p. 9) nos lembra que essa é uma
“tendência que tem como quadro político mais amplo precisamente o esforço de
extensão da esfera da autonomização da sociedade que caracteriza o neoliberalismo”.
Nesse sentido, o que me interessa observar é que as secretarias de educação
que respondem aos questionamentos aqui analisados contribuem para o jogo das
práticas em que as escolas, sendo produzidas para agirem e se configurarem de tal
forma, com liberdade e autonomia, assumirem também a responsabilidade por essa
gestão e autogestão da inclusão nem que para isso tenham que acordar, para além
as estruturas e organizações públicas, um modo de realizarem, com intento a
educação de todos.

Parece existir nas respostas a responsablização das escolas e dos sistemas
educacionais no sentido de assumirem a responsabilidade por suas ações, resultados,
índices, ou seja, passam a serem produzidas pelo que elas mesmo produzem. Os
discursos neoliberais, conforme Hattge (2009, p. 142) “se esforçam por construir e
difundir a ideia de que cada um é responsável por sua qualificação [...] podemos dizer
que, ao adquirirem autonomia, as escolas também se tornam responsáveis pelos seus
resultados”.
Portanto, a autonomia delegada às instituições escolares a partir das orientações
políticas federais, estaduais e municipais, leva ao governamento dos sujeitos, a um
maior direcionamento de suas ações para que atendam da melhor forma o princípio
da Inclusão.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES...
A perspectiva aqui adotada oportuniza compreender a constituição de um outro
modo de conceber o pensamento, como uma prática ativa de problematizar as
questões do nosso tempo. O que é a filosofia ou a educação hoje em dia, em um
sentido mais virtual, se não o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio
pensamento? O papel do intelectual, então, é, pois, produzir e expor novos modos de
pensar o mundo, as pessoas e os acontecimentos.
Nenhum município, nenhum sistema educacional e nenhuma escola fogem da
governamentalidade neoliberal, e parece que os modos de gestão e gerenciamento
da inclusão estão de modo global em cada realidade local. As estratégias de um
regime

de

verdade

da

inclusão,

as

ações

desenvolvidas,

parecem

se

replicar/reproduzir em cada um dos sistemas educacionais e escolas no Rio Grande
do Sul e do Brasil. Tem-se aí uma clareza da rede e do jogo que todos esses sistemas
e linhas de ação estão sendo capturados.
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RESUMO
A problematização a respeito da inclusão dos alunos com altas habilidades/ superdotação (AH/SD) no
ensino superior surgiu a partir do projeto de pesquisa intitulado Identificação dos Indicadores de AH/SD
nos Acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria. Considerando que no ensino superior os
alunos com AH/D necessitam de um atendimento que enfoque suas necessidades para um melhor
desenvolvimento de seu potencial no seu cotidiano, este estudo tem por finalidade problematizar as
possibilidades e os desafios dessa intervenção, considerando a análise da legislação que versa sobre
a inclusão educacional, enfocando principalmente as diretrizes para a educação superior e subsidiado
pelos depoimentos e análises dos procedimentos da identificação. Assim sendo, esse projeto
identificou oito estudantes com indicadores de AH/SD vinculados ao PET e outros dois que não
estavam vinculados ao PET. Conclui-se que a experiência vivenciada com esses sujeitos implicou em
articulações diferentes: os primeiros, vinculados ao PET, não manifestaram necessidades específicas
para sua inclusão; os outros dois, manifestaram seu descontentamento com o sistema, exigindo
parceria com diferentes unidades da universidade; e a elaboração de um plano de atendimento
envolvendo outras áreas que não as educacionais. Espera-se com essa proposta consolide a
identificação dos indicadores de AH/SD e o atendimento aos acadêmicos matriculados na universidade,
além de ofertar experiências enriquecedoras para os estudantes do Curso de Licenciatura em
Educação Especial da UFSM. Reconhece-se que o ensino superior favorece a aprendizagem mais
autônoma dos acadêmicos com indicadores de altas habilidades/superdotação (AH/SD). Porém, ainda
são poucas as iniciativas pensadas para estes acadêmicos na universidade.
Palavras-chave: Educação Especial. Inclusão no Ensino Superior. Altas Habilidades/Superdotação.

DE ONDE PARTIMOS?
A

problematização

a

respeito

da

inclusão

dos

alunos

com

altas

habilidades/superdotação (AH/SD) no ensino superior surgiu a partir de estudos
iniciados em um projeto de pesquisa registrado no GAP/CE com o número 033665 e
intitulado Identificação dos Indicadores de Altas Habilidades/Superdotação nos
Acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria. O estudo, iniciado em 2012 e
ainda em andamento, tem como objetivo identificar os acadêmicos com AH/SD
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matriculados na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O projeto conta com a
participação de estudantes bolsistas FIPE e PROLICEN, do Curso de Licenciatura em
Educação Especial e voluntárias, sob orientação de uma professora do Centro de
Educação, vinculada ao Departamento de Educação Especial.
Portanto, este texto traz como proposta a reflexão sobre os desafios e as
possibilidades da inclusão dos estudantes com AH/SD matriculados na universidade
e que não são reconhecidos pelas suas especificidades. Partindo de estudos
bibliográficos a respeito do tema inclusão e passando pelas experiências no processo
de identificação e acompanhamento desses sujeitos na universidade, enfoca-se o
paradigma qualitativo para a compreensão do tema, por meio de leituras, debate e
análise das informações obtidas.
A inclusão é entendida aqui como a oportunidade de oferecer uma educação de
qualidade a todos os estudantes, considerando a singularidade da aprendizagem de
cada um. Nesse sentido, a inclusão dos alunos com AH/SD implica em ofertar-lhes os
recursos necessários para o desenvolvimento de seus potenciais proporcionando um
ambiente no qual "o professor deve inspirar, o conteúdo deve intrigar, e o ambiente
da escola deve ser planejado para fortalecer as oportunidades de aprendizagem"
(GALLAGHER e GALLAGHER, 1994, apud, ALENCAR, 2012, p. 93).
Temos consciência que a educação em uma perspectiva inclusiva ainda vive
com muitos percalços em relação à efetivação de suas politicas e, no caso dos
estudantes com AH/SD soma-se aos mitos e crenças errôneas sobre esses sujeitos
embutidos no contexto histórico da área das AH/SD. Cabe perguntar então: como
atuar para que todos os alunos, e em especial os com AH/SD, possam desenvolver
suas capacidades? Como respeitar as individualidades que existem nas escolas e
universidades e atendê-las adequadamente? Como colocar na prática o jargão
“educação para todos” e evitar a discriminação e fomentar as oportunidades de
aprendizagem considerando os diferentes ritmos, estilos e condições de aprender?
Como refere Guirado e Valera (2014, p.202), “a igualdade de oportunidade é difícil ou
impossível sem a consideração e o respeito â diversidade”.
Tendo em vista que no ensino superior os alunos com AH/D necessitam de um
atendimento que enfoque suas necessidades para um melhor desenvolvimento de seu
potencial no seu cotidiano, este estudo tem por finalidade problematizar as

possibilidades e os desafios dessa intervenção, considerando a análise da legislação
que versa sobre a inclusão educacional, enfocando principalmente as diretrizes para
a educação superior.
OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS SUBJACENTES
INCLUSÃO DAS AH/SD NO ENSINO SUPERIOR
No Brasil, o processo de educação de pessoas com AH/SD segue o mesmo
percurso e os mesmos percalços que a educação da população em geral, além disto
trata-se

de

[...]

expor

iniciativas

particulares

isoladas,

polêmicas,

mitos,

desconhecimento e exclusão (Rangni e Costa, 2006. p.18).
Conforme Marçal Ribeiro (1993), as instituições educacionais brasileiras eram
gerenciadas, em sua maioria, por religiosos e personalidades subservientes à
burguesia, restringindo o acesso à educação ao restante da população brasileira, ou
seja, foi um processo lento e excludente, uma vez que o sistema educacional brasileiro
se manteve elitista e segregacionista por décadas.
A Lei 5.692, das Diretrizes e Bases na Educação Básica (BRASIL, 1971), foi
importante para a história das AH/SD no Brasil, cuja inserção desses sujeitos se dá
pela primeira vez, em seu artigo 9º que apontava:
Os alunos que apresentarem deficiências físicas ou mentais, os que se
encontrarem em atraso considerável quanto a idade regular de matrícula e os
superdotados, deverão receber tratamento especial, de acordo com as
normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação (BRASIL, 1971,
p. 3).

A aprovação, em Jontiem, na Tailândia, do documento intitulado “Educação para
Todos” (UNESCO,1990), e, mais tarde, na Espanha, da “Declaração de Salamanca”
(UNESCO, 1994), promoveram reflexões determinantes para a reformulação da nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Brasil, tendo como resultado Lei
nº 9394/96 (BRASIL, 1996) que apregoa uma sociedade livre, com igualdade de
direito. A LDB permanece em vigor até o momento e reforça o atendimento ao aluno
com AH/SD.
Em 2005 foi constituído pelo Ministério da Educação e Secretaria de Educação
Especial (SEESP), um programa de âmbito federal, para a criação dos Núcleos de
Atividades de Altas Habilidades/ Superdotação (NAAH/S) em todos os estados

brasileiros (BRASIL,2015). Essa iniciativa tinha como intenção disseminar
informações e colaborar para a construção de uma educação inclusiva e de qualidade
para os alunos com AH/SD. Porém, até 2008, foram poucos os índices de educandos
identificados e atendidos em todo o Brasil, entorno de 5.637, contrariando as
perspectivas assinaladas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que tinha uma
estimativa de um número em torno de 3,5 a 5% da população brasileira (MARTINS,
2013, p.30). Entretanto, pode-se afirmar que as propostas de trabalhos e estudos
relacionados a crianças e adolescentes com indicadores de AH/SD são em maior
número. Porém, quando se busca por informações sobre pessoas adultas com
AH/SD, ainda encontram-se poucas pesquisas relacionadas a esse público-alvo do
atendimento da Educação Especial. Os dados encontrados mostraram que de 2012
até a presente data o interesse pelo estudo das pessoas com AH/SD adultas evoluiu
bastante. Nos periódicos da CAPES1 e no Google2 Acadêmico foram encontrados:
dois livros, duas teses, duas dissertações e 14 artigos.
Algumas pesquisas, ainda com o foco na educação básica, demonstram que a
falta de definição de um termo único, a falta de profissionais especializados, a pouca
formação de professores e profissionais da educação para atuar com alunos com
AH/SD, além dos mitos sobre essas pessoas são barreiras que impedem esses
educandos de receberem o atendimento, tanto nas escolas quanto nas universidades.
Desta forma, Rangni e Costa (2006) mencionam que:
A intensificação do movimento da Educação Inclusiva, desde 1994, mais
enfaticamente após 2001, no Brasil, vem, comedidamente, se discutir a
inclusão dos educandos superdotados pelo sistema educacional o que gera
conflitos aos sistemas que, ainda, resistem, em incluir em seus programas de
atendimento os educandos com mais capacidade da média estabelecida.
(RANGNI e COSTA, 2006. p.23).

Corroborando com as autoras acima citadas, Pérez (2008) afirma que:
[...] identificados como coparticipes do grupo de universitários, entretanto, os
alunos com altas habilidades/superdotação, que também deveriam ser
identificados por que fazem parte deste grupo, permanecem na invisibilidade.
Por enquanto, do ponto de vista da PAH/SD, parece que assumir a sua
identidade a constituirá em membro de um grupo seleto, reconhecido como
“anormal” e, portanto, um pária que não terá direito às relações sociais e
afetivas disponíveis para os “normais”. No âmbito educacional, as relações
pedagógicas também são submetidas à hierarquia de poder estabelecida
1
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pelo currículo tradicional. Portanto, ela se defronta com o dilema de
“invisibilidade ou morte”, ou seja, ela se normaliza, assume a identidade
“natural”, desejável, submete-se ao currículo regular, tornando invisível sua
identidade de PAH/SD ou, pelo contrário, enfrenta-se à força
homogeneizadora da identidade normal, assume suas características,
habilidades e atitudes diferenciais, manifestando seu desempenho, seu
descompasso com o currículo regular e morrendo como indivíduo “igual”
(PÉREZ, 2008, p.207).

Assim, com base na literatura pode-se averiguar que o indivíduo com AH/SD,
apresenta capacidade superior, motivação e criatividade intensa em área específica
do conhecimento, no entanto estas características não estão presentes o tempo todo,
e, nem mesmo em todas as áreas do saber. De modo que, em alguns casos, esse
indivíduo pode apresentar uma assincronia emocional, que se não for trabalhada, seja
com atendimento pedagógico, seja com atendimento multidisciplinar ele estará sujeito
ao desestimulo e consequente evasão da universidade.
ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM AH/SD
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(BRASIL, 2008) acompanha os avanços de conhecimento e de lutas sociais, visando
constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os
alunos alvo da educação especial. Tem como objetivo assegurar a inclusão escolar
de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação. No entanto, o censo escolar não apresentava grandes
mudanças quanto à identificação e ao atendimento dos alunos com AH/SD. Assim, a
Lei 13.234 (BRASIL, 2015), que altera a LDB (BRASIL, 1996), dispõe sobre a
identificação, o cadastramento e o atendimento, na educação básica e na educação
superior, de alunos com AH/SD tanto na educação básica quanto no ensino superior.
Para tanto, estabelece no artigo 59 que o poder público deverá instituir cadastro
nacional de alunos com AH/SD, matriculados na educação básica e no ensino
superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao
desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado.
O MEC define alunos com AH/SD como aqueles que demonstram potencial
elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual,
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande
criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu

interesse (BRASIL, 2008, p. 9). Para Renzulli (2004, p.85), a interação entre a
habilidade acima da média, comprometimento com a tarefa e a intensa criatividade
constituem as AH/SD, destacando que as pessoas com AH/SD são “aquelas que
possuem ou são capazes de desenvolver este conjunto de traços e aplicá-los a
qualquer área potencialmente valorizada do desempenho humano”.
Esses alunos não configuram um grupo homogêneo, uma vez que suas
especificidades levam em conta, além das características das AH/SD, a personalidade
do indivíduo e a influência do ambiente sociocultural onde vivem. Outro fator que
contribui na definição de quem são esses sujeitos é o conceito de inteligência. Gardner
(2000) sugere oito tipos de inteligências que podem ser verificadas em domínios
específicos, em períodos demarcados e em determinadas situações.
Para Vieira (2005a) diferentes pesquisadores como Renzulli, Freeman e
Guenther, Gardner, Feldman e Krechevsky são unânimes em afirmar que a
identificação deve ser feita através de um conjunto de procedimentos, que possibilitem
uma visão integral deste sujeito. Estes autores também valorizam a ideia da utilização
de múltiplos critérios, considerando-se informações obtidas de diferentes fontes.
Nesse sentido, pode-se observar, na literatura, processos de identificação que
contemplam tanto a autoinformação ou autorreconhecimento, quanto a identificação
dos indicadores por familiares, amigos e professores.
Pérez (2008) considera que existem indicadores que evidenciam as AH/SD em
adultos: busca de soluções próprias para os problemas; capacidade desenvolvida de
análise, avaliação e julgamento; independência de pensamento; grande produção de
ideias; concentração prolongada numa atividade de interesse; consciência de si
mesmo e de suas diferenças; desgosto com a rotina; gosto pelo desafio; habilidade
em áreas específicas; interesse por assuntos e temas complexos e persistência
perante dificuldades inesperadas.
O atendimento aos alunos com AH/SD pode acontecer de diferentes formas,
considerando-se o perfil singular desses alunos. Porém o mais reconhecido tem sido
a proposta de enriquecimento que, segundo Vieira e Baptista (2006, p.171), consiste
em uma “proposta de atendimento pedagógico, geralmente realizada em grupo de
alunos que tem interesses comuns, e que, por meio de diferentes estratégias e de
modificação no currículo, atende aos interesses dos alunos”. Essa proposta viabiliza

a

autonomia,

criatividade,

responsabilidade

e

o

aprofundamento

da/pela

aprendizagem do aluno.
Freitas e Pérez (2010) afirmam que somente a formação do educador não é
suficiente para atender devidamente este aluno; além disso, deve-se levar em conta
outros fatores como o currículo que precisa ser flexível de modo a conduzir para
práticas pedagógicas mais abrangentes. Acrescentam que:
Com base na complexidade do ato educativo, considera-se que são
necessários modelos de formação, cujos conteúdos estejam orientados para
as exigências do conhecimento disciplinar e interdisciplinar da educação
especial, tanto em sua dimensão teórica como prática, promovendo e
facilitando o uso de metodologias e estratégias didáticas, que gerem modos
de pensamento e ação, próprios a profissionais críticos-reflexivos, capazes
de trabalhar coletivamente. (FREITAS; PÉREZ, 2010, p. 6).

Nesse contexto, as autoras ressaltam que o professor do aluno com AH/SD deve
conhecê-lo, para possibilitar-lhe o enriquecimento curricular conforme suas
peculiaridades e habilidades específicas. Isso exige do professor, além de formação,
o “empenho e a organização de recursos diferenciados, oferecendo a estes alunos
um maior aprofundamento curricular” (FREITAS; PÉREZ, 2010, p.10).
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL
O Programa de Educação Tutorial tem como finalidade o ensino de pesquisa e
extensão, destina-se a apoiar grupos de alunos que demonstrem potencial, interesse
e habilidades destacadas em cursos de graduação. Atualmente, PET conta com 842
grupos distribuídos entre 121 IES, sendo que na UFSM, existem 17 grupos PET na
UFSM.
Considerando-se que o Programa de Educação Tutorial (PET) apresenta muitas
semelhanças entre sua proposta e a do enriquecimento curricular, que se constitui
como o atendimento educacional especializado oferecido aos alunos com AH/SD na
educação básica. A semelhança principal consiste em que ambas propostas visam
enaltecer o potencial e/ou habilidades através de atividades extracurriculares dos
discentes em questão. No PET há um professor responsável pelas ações que serão
feitas pelos alunos, porém é responsabilidade do discente “[...] formular novas
estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país” (BRASIL,
2006, p. 7), buscando estimular através destas estratégias a melhoria do ensino de

graduação. É objetivo do Programa “[...] oferecer uma formação acadêmica de
excelente nível, visando à formação de um profissional crítico e atuante, orientada
pela cidadania e pela função social na educação superior [...]” (BRASIL, 2006, p. 8).
Desta forma, a proposta do PET, juntamente com o tutor de cada grupo tem a missão
de estimular a aprendizagem dos seus membros, através de vivências, reflexões e
discussões. Assim, o aluno aprende a resolver os problemas e a ser crítico, opondose à forma de ensino mais centrado, tornando-se mais independente. (VIEIRA, et al,
2013).
A TRAJETÓRIA PERCORRIDA
Os sujeitos desse estudo são oito acadêmicos identificados com indicadores de
AH/SD e vinculados a dois grupos PETs da universidade e dois sujeitos que se auto
identificaram ao ler os trabalhos publicados pelo grupo de pesquisa na área. Esses
sujeitos não estão vinculados ao PET e encontram-se em diferentes cursos da UFSM.
A metodologia utilizada no processo de identificação esteve alicerçada no
paradigma qualitativo, tendo como tendência metodológica o estudo de caso. Na
coleta dos dados foram utilizadas a entrevista semiestruturada e a filmagem em vídeo.
Os procedimentos foram: apresentação do projeto para a tutora e para o grupo;
convite para participação; aplicação do termo de consentimento para participação no
estudo e liberação da imagem; aplicação de instrumentos padronizados, dentre eles
a autoindicação e indicação dos colegas; observação consistente e persistente dos
fenômenos registrados e discussões de grupos focais.
Como afirmam Vieira e Freitas (2011, p. 56) o processo de identificação desde
uma perspectiva qualitativa é “[...] um processo contínuo, garantido pelo
acompanhamento dos sujeitos ao longo do tempo e em diferentes situações do seu
cotidiano”. Assim, a continuidade do processo de identificação dos indicadores
consistiu no preenchimento dos instrumentos padronizados pelos familiares e
professor/tutor dos acadêmicos participantes do grupo selecionado, bem como do
acompanhamento dos indicadores percebidos durante a atividade, com os objetivos
de verificar quais eram suas necessidades na universidade; favorecer oportunidades
para crescimento acadêmico, através da provisão de condições que favoreçam o
desenvolvimento das habilidades em suas áreas de destaque; e fortalecer o

autoconceito positivo, vinculado às AH/SD. Nesse acompanhamento aos estudantes
dois pontos chamaram atenção: a negação de seus potenciais como sendo
“especiais” e a satisfação com as ações pedagógicas no ensino superior e
contribuição das mesmas no desenvolvimento de seu potencial. Tal situação nos fez
concluir que: a negação de suas habilidades mostra a necessidade de serem
identificados como “normais”, consolidando o pensamento de Novaes (2010) sobre a
importância de serem aceitos e se incluírem no grupo médio e assim, negar suas
potencialidades. A satisfação com suas atividades acadêmicas evidencia por um lado,
a importância que o sistema de ensino universitário proporciona a estes alunos,
favorecendo sua autonomia na aprendizagem. Por outro lado, traduz a importância da
proposta trabalhada nos grupos PET, que em nosso entendimento estão de acordo
com a proposta de enriquecimento de Renzulli (2014) suprindo as necessidades
educacionais dos alunos identificados.
Porém, no ano de 2014, o projeto foi procurado por alunos não vinculados ao
PET e que percebiam em si as características de AH/SD por leitura de trabalhos
publicados pelo grupo, tais como Barbieri et al (2014). Concordamos com SiaudFacchin (2015, p. 11), quando destaca que muitos adultos com AH/SD sentem-se
“perdidos” ao longo de sua vida, “deslocados” por suas características diferentes se
comparados ao mesmo grupo social. Tais constatações foram observadas nesses
dois alunos: Em relação ao Curso, os estudantes manifestaram severas críticas,
associadas às dificuldades dos professores de lidar com a inovação pedagógica,
ideias e autores divergentes. Em relação a suas vidas pessoais estavam insatisfeitos.
Pelos comportamentos e relatos foi possível observar a assincronia em seu
desenvolvimento. A assincronia é um fenômeno descrito por Terrassier (1996) e
traduz o descompasso que existe no desenvolvimento de uma pessoa com AH/SD.
Ela acontece em dois movimentos: interna, que consiste em um descompasso consigo
mesmo; e a social, revelando-se através do descompasso na relação com o ambiente.
As necessidades desses dois alunos estabeleceram um processo diferente do
acompanhamento das identificações anteriores, exigindo que o grupo estabelecesse
uma rede de apoio para compreender e intervir nas dificuldades manifestadas. Assim
sendo, foi feito contato com outras unidades da UFSM e estabelecido um plano de
atendimento que se estende nas áreas assistenciais, educacionais e de saúde.

E AS POSSIBILIDADES E OS DESAFIOS?
O foco desse artigo foi problematizar as possibilidades e os desafios da inclusão
dos alunos com AH/SD no Ensino Superior. A inclusão educacional pressupõe que
todos os alunos com necessidades diferenciadas frequentem o ensino comum. Logo,
há que se pensar nas condições de ingresso e permanência desses alunos nas
instituições de ensino. O ingresso dos alunos com AH/SD no ensino superior não é
feito mediante a garantia de cotas. Ele está matriculado na universidade, seja pela
aprovação no vestibular ou ingresso por outros sistemas, tais como o ENEM e o SISU
dentre outros. Porém, está invisível, ninguém sabe dele, ninguém reconhece suas
potencialidades, não há recursos especialmente pensados para eles. Portanto, os
desafios são muitos. Os professores em geral não tomam conhecimento desses
alunos em sala de aula. E quando os percebem, demonstram divergência de opiniões
sobre quem são esses estudantes, mostram muita curiosidade sobre o tema e suas
concepções e apresentam-se permeados de mitos e afirmações pautadas pelo senso
comum (LIMA, 2011),
No que se refere aos alunos, vivenciamos duas situações diferenciadas. Na
primeira, o próprio aluno não se reconhece, negando seu potencial como forma de se
incluir no grupo e ser “normal”. Mas, ao frequentar o PET, suas necessidades
educacionais estão contempladas, na medida em que lhes é ofertada a oportunidade
de aprofundar e enriquecer seu conhecimento, unindo pesquisa, ensino e extensão.
Porém, na segunda situação, quando não recebe o atendimento adequado como é o
caso dos dois estudantes que buscaram a identificação e não estavam envolvidos
com o PET, suas dificuldades são grandes e há necessidade de articulação com
outros recursos para auxiliá-los na concretização de seus objetivos acadêmicos.
Outro desafio a ser vencido são as barreiras atitudinais. Na literatura há diversas
crenças errôneas sobre estes sujeitos e nesta atividade de extensão e pesquisa
encontramos duas: a que o sujeito com AH/SD não deve saber que tem este potencial
e o medo de que esta informação possa trazer malefícios ao sujeito. Estas barreiras
foram tão importantes que num primeiro momento impediram o desenvolvimento da
atividade com o primeiro grupo selecionado.
As possibilidades apontam para que projeto desenvolve desde 2012 os aportes
propostos na Lei 13.234 (BRASIL, 2015), inovando em relação à identificação e ao

atendimento ao estudante universitário com indicadores de AH/SD. Entretanto, faz-se
necessário que mais espaços, projetos de pesquisa, cursos de extensão, intercâmbios
e estágios sejam criados pensando no potencial desses sujeitos, além de propor
outras possibilidades que possam ser consideradas estratégias de enriquecimento
curricular e aprimoramento na formação além do PET.
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OS IMPACTOS DA TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO NAS FORMAS DE
SIGNIFICAÇÃO DO ALUNO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Natália Werle1
Eliana da Costa Pereira de Menezes2
Eixo 4 – Educação e inclusão
RESUMO
No presente trabalho, constituído a partir de um recorte de uma pesquisa realizada em meu trabalho
de final de curso, pretendo buscar conhecer e analisar os processos formativos do educador especial
em diferentes contextos educacionais e políticos e seus efeitos na sua prática profissional dentro do
ensino regular. Este trabalho se configura como uma pesquisa com abordagem qualitativa de cunho
narrativo, através da qual possibilitamos aos professores/ educadores especiais entrevistados
vivenciarem um momento de autorreflexão, sendo-lhes possível (re)significar e transformar
determinadas compreensões e ações. Durante o processo de coleta dos dados foram realizadas
entrevistas semi-estruturadas com três educadores especiais com diferentes anos de docência e que
atuam na rede regular de ensino. Ao longo das análises foi possível visualizar, entre outras coisas,
recorrências nos discursos dos professores entrevistados que nos possibilitam analisar como o
educador especial que atua na rede básica de ensino percebe o aluno que frequenta o atendimento
educacional especializado – AEE. O trabalho a partir dessas recorrências indica que as trajetórias
formativas dos professores possibilitaram a eles uma forma de compreender o sujeito em processo de
inclusão escolar como um sujeito de aprendizagem com capacidades para serem desenvolvidas dentro
do contexto da escola, e não mais um sujeito limitado pela sua deficiência.
Palavras-chave: Processos Formativos. Inclusão escolar. Atendimento Educacional Especializado.

INTRODUÇÃO
A constituição deste trabalho deu-se através de um recorte de minha pesquisa
de trabalho de final de curso, a partir do qual procurou-se destacar a formação do
educador especial antes e após a apresentação da Política Nacional da Educação
Especial - PNEE (2008), especialmente porque tal documento acabou dando origem
a marcos legais que instituem no país novos contornos para a prática da educação
especial, redefinindo seu público alvo, seu local de atuação e a formação de seus
profissionais, além de outros aspectos.
Para a realização da investigação inicialmente realizei uma breve pesquisa
dentro do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, procurando conhecer trabalhos
que foram produzidos no país visando o tema formação docente e educação especial.
Através das leituras dos materiais que encontrei a partir dessa breve busca, pude
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perceber uma grande carência de discussões direcionadas especificamente para esse
profissional – o educador especial. Encontrei artigos/dissertações (SILVEIRA, 2011;
RODRIGUES, 2012; PAZIANOTTO, 2012;) que propõem um olhar para a formação
do educador especial, porém ainda conseguimos constatar que possuem poucas
referencias ao educador especial dentro da rede básica de ensino.
A partir de tal constatação propus o estudo que deu origem a presente discussão,
cuja intenção era analisar os processos formativos do educador especial em
diferentes contextos educacionais e políticos e seus efeitos na sua prática profissional
dentro do ensino regular, no olhar de três educadores especiais. A partir disto, criei
estratégias para compreende como esse processo acaba influenciando o trabalho do
educador especial na sala de recurso/atendimento educacional especializado na
escola regular. Realizei uma análise dos efeitos da formação em sua prática como
educador especial no atendimento educacional especializado, e como a sua formação
inicial acaba por influenciar essa prática de trabalho no ensino regular.
A metodologia de investigação utilizada foi pautada em uma abordagem
qualitativa de cunho narrativo. (CONNELLY; CLANDININ, 1995; McEVAN, 1998). Das
análises construídas a partir dos dados coletados no estudo, destacamos o fragmento
relativo ao modo como as trajetórias formativas de tais professores acabou produzindo
formas de significação do aluno da educação especial, formas essas que sustentam
suas atuações frente a esses alunos na escola inclusiva.
MOVIMENTOS POLÍTICOS E A TRAJETÓRIA DO EDUCADOR ESPECIAL
Atualmente a Educação Especial tem sido conceituada como uma modalidade
de ensino que perpassa todas as etapas, desde a educação infantil até a educação
de jovens e adultos. A partir da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva
de Educação Inclusiva (PNEE) entendemos que
O desenvolvimento de estudos no campo da educação e dos direitos
humanos vêm modificando os conceitos, as legislações, as práticas
educacionais e de gestão, indicando a necessidade de se promover uma
reestruturação das escolas de ensino regular e da educação especial
(BRASIL, 2008, p.9).

A Constituição Federal de 1988 já previa em seu texto uma educação para todos
(artigo 3°, inciso IV), mas ao longo dos anos vieram outros documentos que acabaram
dando um maior suporte e um olhar mais minucioso ao público da educação especial.

Aqui cito como documentos internacionais a Declaração Mundial de Educação para
Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994) como marcos no processo de
orientação aos países a assumir a perspectiva de inclusão escolar. No Brasil podemos
destacar a Lei de Diretrizes e Bases n. 9394 de 1996, e a partir da década de 2000, a
Política Nacional Educação Especial (2008), além da Resolução 04/2009 e o Decreto
7.611/2011. Esses últimos documentos têm sido nos últimos anos responsáveis pela
ressignificação das práticas da educação especial nas escolas regulares,
especialmente a partir da instituição do atual conceito de atendimento educacional
especializado (AEE).
O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a
plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades
específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional
especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum,
não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa
e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e
independência na escola e fora dela[...] (BRASIL, 2008, p.16).

Ao instituir o AEE a partir da compreensão acima, tais aspectos acabam também
indicando quais as funções atribuídas ao professor de educação especial. Nesse
sentido, a Resolução 04/2009, artigo 9º orienta que.
A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos
professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de
AEE, em articulação com os demais professores do ensino regular, com a
participação das famílias e em interface com os demais serviços setoriais da
saúde, da assistência social, entre outros necessários ao atendimento
(BRASIL, 2009, p.2).

Com isso, nas últimas décadas tornou-se impossível não avaliar que os
discursos produzidos sobre a Educação Especial apresentam um caráter inclusivo no
Brasil. Instituídos a partir de políticas que orientam os espaços educacionais a se
tornarem acessíveis a todos, através da oferta do atendimento educacional
especializado para o público alvo da educação especial, tais discursos têm produzido
a necessidade de ressignificação da educação especial.
Tais ressignificações acabam produzindo a necessidade de modificação nos
próprios processos formativos do professor de educação especial que atualmente
acaba se deparando com um público alvo diferenciado (sujeitos com deficiências,
TGD’s e altas habilidades/superdotação) e cujo atendimento deve ocorrer nas salas

de recursos multifuncionais. Não temos mais uma formação por habilitações e
tampouco a abertura de espaços de intervenção pedagógica em educação especial
destinados exclusivamente a uma especificidade educacional.
O mercado de trabalho para área da Educação Especial nos últimos anos vem
sofrendo uma grande mudança, justamente pelo fato de que necessita-se cada vez
mais de um número maior de profissionais qualificados na área, que abranja todo o
público alvo em questão.
Aqui, podemos sinalizar que mesmo que exista atualmente um movimento para
que haja uma inclusão com sucesso e que atenda toda a clientela público alvo da
Educação Especial, ainda assim percebemos uma defasagem no número de
educadores especiais nas escolas, tendo em vista o grande número de alunos que a
demanda de trabalho solicita.
No contexto deste estudo entendo a trajetória formativa como um percurso
complexo que envolve momentos de crises, recuos, avanços, descontinuidades e
relativa estabilidade, representativos das mudanças ocorridas, tanto no plano pessoal
quanto profissional. (RIEGEL, 1979; ERIKSON, 1989; HUBERMAN, 1989).
A partir da ideia de Isaia (2001) a concepção da docência é um processo de
articulação entre processos reflexivos e as práticas efetivas e essas estão em
(trans)formação constante ao longo da trajetória docente.
Assim, é possível compreender que as legislações que ao longo dos anos foram
alterando e modificando as práticas em educação especial, antes produzidas em uma
perspectiva bastante assistencialista e hoje previstas a partir da orientação das ações
inclusivas, que como já afirmado, produziram efeitos na perspectiva formativa do
educador especial, acabam produzindo também efeitos nas trajetórias docentes desse
profissional, conforme discutiremos na sequencia do estudo.
VISÃO PRODUZIDA PELOS PROFISSIONAIS “EDUCADORES ESPECIAIS”
SOBRE O ALUNO QUE FREQUENTA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO.
A educação especial estrutura suas práticas no contexto escolar brasileiro a
partir da identificação de seu público alvo, que atualmente é compreendido como
sendo

constituído

por

alunos

com

“deficiência,

transtornos

globais

de

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação” (BRASIL, 2008). Como previsto
pelos documentos já citados neste estudo, o trabalho realizado nos atendimentos
especializados da educação especial dentro da rede básica de ensino irá ocorrer a
partir de todo um planejamento e estudo do profissional em questão a auxiliar esses
alunos a potencializar suas habilidades e suprimir suas dificuldades.
Nesse contexto, conseguimos entender que a visão que o educador especial tem
sobre esse aluno que frequenta o (AEE), acaba se tornando não um olhar limitador,
mas sim, uma visão de acreditar deste aluno e vê-lo com potencial e apostar no
desenvolvimento real deste sujeito. A partir desta ideia, trago as falas das educadoras
(I, II e III) que demonstram a visão que tais educadoras produzem sobre o aluno que
frequenta o atendimento educacional especializado (AEE).
[...] ver o aluno perceber que consegue realizar algo, fazer uma atividade que
outras pessoas teimam em lhe dizer que não é capaz[...]aquele aluno confia
em ti, faz o que se pede e o faz sem medo de errar[...]você perceber
evoluções mínimas[...] (EE I)
[...] Pode parecer clichê, mas sim é o aluno! É quando tu nota que o aluno
consegue desenvolver alguma outra aprendizagem, consegue evoluir em
algum aspecto[...]me faz acreditar que vale a pena investir[...]no aluno
sempre vale a pena, vale investir no meu estudo, no meu planejamento[...]
(EE II)
[...] é a questão da aprendizagem, quando eu vejo meus alunos evoluindo e
obtendo sucesso é minha maior satisfação[..]aprendizagem quando
consegue interiorizar o conteúdo[...] (EE III)

A partir dos excertos acima é possível perceber que para as educadoras
especiais o trabalho em questão é voltado ao seu aluno, ou seja, debruçam seu
conhecimento construído em beneficio do aluno que frequenta o atendimento
educacional especializado. E isso ocorre assim porque percebem os alunos como
sujeitos de aprendizagem que possuem potenciais a serem desenvolvidos, sentindo
grande satisfação em ver progressos em sua aprendizagem, o que acarretará em
benefícios a seu processo de inclusão dentro da escola.
Ao partir da crença nas potencialidades dos alunos, o educador especial produz
sua prática de forma a identificar avanços significativos nas aprendizagens. Conforme
nos pontua Santos (2000, p. 30) “nesta forma de conhecimento, conhecer é
reconhecer, é progredir no sentindo de elevar o outro da condição de objeto à
condição de sujeito”.

Assim, o educador especial se constitui como capaz de estimular o aluno a
conquista de avanços significativos no desenvolvimento de suas habilidades. Tornase necessário fazer com que o aluno acredite na sua capacidade para que consiga
ser construtor de seu próprio conhecimento. Quando o educador especial aposta e
acredita no desenvolvimento do aluno, realiza atividades que o beneficie como sujeito
de sua aprendizagem.
Segundo Bolzan, tal compreensão de sujeito pode ser sinalizada como um
aspecto que constitui sua competência pedagógica, que
[...] caracteriza-se pelo saber teórico e conceitual, além do conhecimento dos
esquemas práticos do ensino - estratégias pedagógicas, rotinas de
funcionamento das intervenções didáticas e os esquemas experienciais dos
professores (BOLZAN, 2006, p.7).

Assim, as falas das educadoras especiais indicam que as questões estruturais
do funcionamento do AEE e a identificação das estratégias de ensino que podem ser
favoráveis a cada aluno dependem do olhar destinado a esse aluno. Tais educadoras
denotam que olham para o aluno acreditando que o mesmo tem capacidades de criar
seu conhecimento, e assim os auxiliam nesse processo com adaptações e
planejamento específicos. Tal compreensão faz com que atualmente os profissionais
entrevistados neste trabalho, acabem vendo o aluno como aprendente e, por
conseguinte, construtor de suas aprendizagens.
Portanto, a partir desta visão o aluno não será visto por sua deficiência, mas sim
por suas habilidades que serão estimuladas pela educadora especial. Assim sendo,
ocorrerá inevitavelmente um avanço na compreensão dos sujeitos baseada apenas
pela instituição de diagnósticos, já que o aluno será visto como sujeito aprendente e
com conhecimentos e saberes a serem desenvolvidos.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada nesta escrita é pautada em uma abordagem qualitativa
de cunho narrativo. (CONNELLY; CLANDININ, 1995; McEVAN, 1998). De acordo com
esta abordagem, possibilitamos aos professores/ educadores especiais entrevistados
um momento de autorreflexão, a partir do qual puderam (re)significar e transformar
determinadas compreensões e ações.

Nesta pesquisa optamos por selecionar três docentes com diferentes anos de
docência na rede básica de ensino e formados no curso de Educação Especial –
Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria em diferentes etapas de
formação dentro do curso. O primeiro docente pertence ao grupo dos professores
anos iniciais4 (PAI), que possui do 0 aos 5 anos de docência. O segundo docente é
classificado como anos intermediários (PAT), e possui de 6 aos 12 anos de docência.
O terceiro docente pertence aos docentes em anos finais (PAF) e tem 13 anos de
docência em diante.
É necessário salientar que os três sujeitos de pesquisa são do sexo feminino e
terão suas identidades preservadas. A primeira educadora possui oito meses de
atuação, nessa pesquisa será compreendida como EE I, atualmente leciona foram do
município onde a pesquisa foi realizada (Santa Maria/RS). A segunda tem seis anos
de atuação, será compreendida como EE II, mas cabe salientar que durante dois anos
de atuação profissional atuou em outro estado. A terceira tem dezesseis anos de
atuação, será compreendida como EE III, essa professora tem experiências em
instituições especializadas, e também dentro da escola regular.
Com relação a análise dos materiais linguísticos decorrentes das transcrições
das entrevistas realizadas, optamos pela análise textual discursiva (Moraes e Galiazzi,
2007). De acordo com estes autores, a análise textual discursiva pode ser comparada
a uma tempestade de luz, pois descontruímos os textos criando as condições para
que a tempestade ocorra na unitarização para, em seguida, estabelecer relações na
categorização e, por último, construir uma nova compreensão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo desta escrita o objetivo foi apresentar resultados de uma investigação
que se propôs a discutir as repercussões da formação do educador especial em sua
prática na escola regular. Desse estudo os pontos com maiores ênfases são
referentes a visão produzida pelos profissionais “educadores especiais” sobre o aluno
que freqüenta o atendimento educacional especializado e a necessidade de um
planejamento colaborativo entre educador especial e professor do ensino regular.
A partir dessas categorias, compartilho a de ideia de Ferreira (1999) e Napoleão
(2006) de que a educação especial vem vivenciado um importante momento, tendo

oportunidades para que ocorra em um contexto favorável, ampliando sua área de
atuação em função das políticas inclusivas na educação geral.
Acredito que esta pesquisa teve significativa relevância para conhecer o perfil
deste educador especial que está atuando nas escolas do ensino básico, bem como
para entender como que a sua formação inicial influenciou em sua prática dentro do
ambiente escolar, já que nesta pesquisa possuímos professores de diferentes
currículos do curso de Educação Especial e diferentes etapas de docência.
Através do presente estudo e das análises das entrevistas com as educadoras
especiais constatamos que o olhar destinado ao sujeito e as concepções sobre as
práticas escolares, que são produzidas durante a formação, são determinantes nos
processos de aprendizagem dos alunos.
A partir disto, é importante salientar a importância do professor perceber seus
alunos, com capacidades e potencialidades e sujeitos capazes de se desenvolver-se
dentro de seu próprio tempo e ritmo. Assim, ocorrendo um processo de aprendizagem
gradual, espontâneo e com significado para o aluno, como também o professor que
estará envolvido dentro deste processo.
Acredito que esse trabalho vem contribuir com as pesquisas dentro do campo da
educação especial, pois além de criar dados pertinentes para discussão, possibilita
um olhar criterioso perante as realidades encontradas pelos educadores especiais em
atuação nas escolas. Dessa forma, essa pesquisa acabou sendo de extrema valia
para que eu pudesse compreender tais realidades e assim, ao participar (mesmo que
rapidamente) das mesmas pude perceber os grandes desafios que os professores
enfrentam no dia a dia dentro da escola.
Ao concluir acredito que aos poucos vem havendo uma ampliação do
entendimento do papel da educação especial e da própria inclusão dentro da escola
básica, principalmente no momento em que o aluno que frequenta o atendimento
educacional especializado (AEE) é percebido como um sujeito aprendente, capaz de
desenvolver-se em diferentes âmbitos: cognitivo, físico, psíquico, porém há muito que
transformar dentro desta escola ainda quando se trata desde assunto, pois são essas
mudanças que poderão também possibilitar que as práticas pedagógicas sejam
significativas a todos os alunos.
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RESUMO
Este artigo surge de observações realizadas durante as ações do Grupo de pesquisa denominado
“GPESP – Grupo de Pesquisa Educação Especial: Interação e Inclusão Social”, coordenado pela
Professora Dra. Soraia Napoleão Freitas, da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Diante
dessas ações, foi possível verificar que os alunos com comportamentos de AH/SD estão em sala de
aula e, na maioria dos casos, não estão recebendo o atendimento necessário. Visando isso,
compreende-se que a gestão de uma escola, por si só não tem condições de transformar a vida dos
seus alunos, porém se for organizada e pensada, levando em conta a comunidade escolar como um
todo, esta mudança pode sim vir a minimizar as situações encontradas. Desse modo, para este texto,
estabeleceu-se o seguinte objetivo: “investigar como a gestão escolar auxilia a ação docente em
relação aos alunos com AH/SD”. Os teóricos que subsidiaram as discussões foram: Lück (2009),
Guenther (2000), Paro (2007), Vasconcelos (2002), Winner (1998), entre outros autores. A referida
pesquisa configurou-se como qualitativa, com estudos bibliográficos, além de observações realizadas
em escolas. A partir da análise dos dados verificou-se, que em algumas escolas, mesmo que os alunos
com AH/SD tenham sido identificados, a grande maioria permanecia sem receber o atendimento a que
tinha direito. Além disso, notou-se insegurança por parte de alguns professores para trabalhar com
esses alunos em sala de aula, e da gestão escolar para mediar com as situações relacionadas a estes
alunos. Outro dado verificado foi o discurso da equipe escolar de que os alunos com AH/SD não seriam
prioridade para receber o Atendimento Educacional Especializado, uma vez que as escolas encontramse com um número expressivo de alunos com deficiência e, esses sim, precisariam do AEE. Esse fato
pode se justificar pela pouca ou inexistência presença nas escolas de um educador especial com carga
horária disponível para atender a todos os alunos que são público-alvo da educação especial, assim
como de um espaço adequado, pois apenas uma sala de recursos multifuncionais pode não ser
suficiente perante a demanda que se apresenta em determinadas escolas.
Palavras-chave: Gestão Escolar. Inclusão. Altas habilidades/superdotação.
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A temática das Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) tem ganhado espaço
em eventos sobre educação, assim como esta discussão vem crescendo no âmbito
educacional, tendo em vista a inclusão educacional destes alunos na escola regular.
Estes tensionamentos sobre o aluno com AH/SD que se encontra na sala regular de
ensino, trazem novas perspectivas ao debate, uma vez que este aluno já está na
escola e, inúmeras vezes, não é reconhecido pelos professores.
Dessa forma, o presente trabalho emerge de inquietações que surgiram a partir
da realidade encontrada por meio de observações e reflexões do Grupo de Pesquisa
denominado “GPESP – Grupo de Pesquisa Educação Especial: Interação e Inclusão
Social”, coordenado pela Professora Dra. Soraia Napoleão Freitas, da Universidade
Federal de Santa Maria - UFSM. A equipe integrante do GPESP realizou, durante mais
de 10 anos, a identificação de alunos com comportamentos de AH/SD, que
frequentam a rede regular de ensino, da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul RS.
Desse modo, compreende-se que seja fundamental a gestão escolar fazer parte
do processo de conscientização e sensibilização da comunidade escolar no que diz
respeito aos alunos com AH/SD. Sendo assim, a equipe gestora poderá incentivar
seus professores a participar de formações continuadas, com intuito de este professor
construir um olhar diferenciado e atento para as especificidades apresentadas por
estes alunos.
Diante disso, há uma preocupação com a complementação da formação dos
profissionais que estão atuando nas instituições de ensino, já que se percebe um
desconhecimento sobre a temática das AH/SD. Além disso, no currículo dos cursos
de graduação ainda são restritas as discussões que contemplam esta área, no entanto
este é um público que os professores poderão encontrar na sua trajetória profissional.
Sendo assim, acredita-se que a gestão tem um papel fundamental nesta
temática. Lück (2009, p. 15) discorre acerca da função da gestão, sendo que para esta
autora:
A ação do diretor escolar será tão limitada quão limitada for sua concepção
sobre a educação, a gestão escolar e o seu papel profissional na liderança e
organização da escola. Essa concepção se constrói a partir do
desenvolvimento de referencial de fundamentos legais e conceituais que
embasem e norteiem o seu trabalho.

Pensando nessa visão de Lück, percebe-se que a gestão escolar é muito mais
abrangente do que ser meramente uma administração de forma esquemática, ela
precisa ser vista como uma gestão participativa e democrática. Para Lück (2009, p.
69), “escola democrática é aquela em que os seus participantes estão coletivamente
organizados e compromissados com a promoção de educação de qualidade para
todos”.
Assim, para que a escola seja democrática o professor precisa estar e sentir-se
amparado pela gestão, propondo principalmente condições para uma formação
continuada, pois muitos professores não conhecem a temática das AH/SD,
dificultando assim a identificação desses alunos para que de fato aconteça um
trabalho diferenciado pensando nas potencialidades de cada aluno.
Dessa forma, este artigo pretende discutir o seguinte problema: a gestão escolar
auxilia a ação docente em relação aos alunos com AH/SD? Para procurar responder
esse problema foi estabelecido como objetivo: investigar como a gestão escolar pode
auxiliar na ação docente em relação aos alunos com AH/SD. Pois, acredita-se na
importância de haver incentivo por parte da gestão escolar aos professores para que
estimulem os alunos com AH/SD na sua sala de aula, assim como a preocupação em
oferecer o atendimento para os alunos com AH/SD que contemple seus interesses e
necessidades.
Algumas questões já foram pesquisadas por Gutierres (2015) que teve como
objetivo em seu trabalho compreender quais são as concepções sobre os alunos com
altas habilidades/superdotação apresentadas pelos professores que atuam na
educação infantil e o impacto dessas concepções na sua prática pedagógica.
Percebe-se no trabalho que a formação dos professores é ainda frágil em relação à
temática das AH/SD, e por isso a necessidade dos professores em procurar outros
meios que lhes possibilitem uma formação em relação aos alunos com
comportamentos de AH/SD, para que não fiquem somente no imaginário, criando
concepções em relação a esses alunos, que se tornam errôneas devido à falta de
conhecimento.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O tema das AH/SD tem tido maior visibilidade nos últimos anos, especialmente
com os apontamentos vindos das politicas públicas nacionais que tem mencionado
estes alunos como público da educação especial. Mas quem são os alunos com
AH/SD? Estes são caracterizados, segundo a Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008, p. 9), como:
Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado
em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual,
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande
criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas
de seu interesse.

Estes sujeitos possuem características diferenciadas de acordo com as áreas
em que manifestam interesse e habilidade acima da média. Para Renzulli (2004),
conforme expõe no Modelo dos Três Anéis, o sujeito com superdotação apresenta
três comportamentos: capacidade acima da média, comprometimento com a tarefa e
alto nível de criatividade, sendo que estes comportamentos podem se manifestar em
áreas gerais ou em uma só área, fazendo com que o aluno tenha condições de se
destacar nesta área.
No entanto, percebe-se o quanto muitos destes alunos com AH/SD continuam
invisíveis ao contexto escolar, sendo esta situação deflagrante de práticas que muitas
vezes não valorizam suas capacidades. Por isso, a importância de que conhecimentos
a respeito desse público cheguem até a gestão das escolas e também aos professores
regentes para que possam repensar sua prática, refletir sobre o que é necessário para
o estímulo a esses alunos e compreendê-los conforme suas especificidades. Assim,
será possível evitar que sejam recorrentes situações como a descrita por Guenther
(2000, p. 51-52):
Muitas crianças talentosas ficam sem incentivo, desestimuladas,
desanimadas e abandonam os esforços e disciplina necessários para
promover o desenvolvimento de seu potencial; por isso uma boa parte do
talento humano é desperdiçado, mediocrizado ou permanece sem se
desenvolver.

Em alguns casos, esses alunos não são percebidos por seus potenciais, ou são
olhados como alunos problemas, aqueles que perturbam a aula, o que faz com que o
professor deixe-o de lado, não reconhecendo suas habilidades. Situações como essas
precisam ser percebidas pela gestão e, a partir disso, essa equipe poderá ofertar

algumas estratégias para qualificação do trabalho pedagógico, por exemplo, uma
formação continuada para seus professores.
A Constituição Federal (BRASIL, 1988) garante, em seu Art. 205, o direito à
educação, e também, nos Art. 206, inciso I e Art. 208, inciso III, a igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola e a garantia do atendimento
educacional especializado (AEE), dos alunos público alvo da Educação Especial,
preferencialmente, na rede regular de ensino. Embora seja direito constitucional de
todos receber essa educação de qualidade equitativa, percebe-se que não há um
investimento na (re)formulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) das
licenciaturas em nível de ensino superior para que contemplem disciplinas que
oportunizem suporte teórico e prático na perspectiva inclusiva para o atendimento
dessa demanda dentro da sala de aula regular.
Nesse sentido, é necessária uma formação mais adequada e contínua para
esses professores, de forma a contemplar a temática da educação inclusiva nos
currículos, tendo em vista que esta é uma demanda das práticas pedagógicas atuais.
Sendo assim, acredita-se que quando os professores são incentivados a continuar
estudando e se aprimorando, terão maiores oportunidades de conhecer e identificar
em sala de aula os alunos com AH/SD.
A partir disso, esses professores poderão organizar um plano de ensino
específico para estimular a área de interesse apresentada pelo aluno com AH/SD
para, com isso, contribuir com o processo de inclusão escolar deste.
Freitas e Pérez (2010, p. 5), ressaltam que,
[...] o professor no cotidiano escolar precisa reconhecer e responder às
necessidades diversificadas de seus alunos, bem como trabalhar diferentes
‘potencialidades’, estilos e ritmos de aprendizagem, assegurando com isso
uma educação de qualidade. Porém, só a formação do professor não é
suficiente para o estímulo da criatividade e das inteligências individuais dos
alunos, pois, além da ação docente em sala de aula, existem outros fatores
que devem ser levados em consideração, como o currículo apropriado e
flexibilizado que conduzirá à práticas pedagógicas realmente heterogêneas.

Perante as discussões abordadas no excerto, verifica-se que as práticas
pedagógicas deverão ser adequadas para atender às especificidades de cada aluno
com AH/SD. Isso implica traçar objetivos específicos para estes. Logo, se no ano
seguinte, o professor vier a ter outro aluno com AH/SD, precisará elaborar novos
objetivos, uma vez que cada aluno é único, com interesses específicos.

Para que de fato a escola seja um ambiente inclusivo, não basta apenas pensar
no professor como único agente promotor desse processo.
Discutir sobre inclusão escolar não é apenas responsabilizar o professor pelo
sucesso ou pelo fracasso do aluno incluído. Mas, sim, deve haver uma
estrutura que apoie o professor durante o processo de inclusão. Essa
estrutura envolve tanto a comunidade escolar quanto a família desse aluno.
Nesse contexto, a equipe gestora deverá ser democrática e participativa,
ouvindo os anseios do professor em busca de alternativas que venham ao
encontro das necessidades que os alunos com AH/SD apresentam.
(FREITAS; RECH, 2015, p. 6).

Assim, espera-se que a escola possua uma gestão bem organizada e integrada
com todos os assuntos e situações que podem ser encontradas. Tais aspectos visam
um ensino de qualidade, pensando em potencializar as inteligências dos alunos,
proporcionando para toda a equipe escolar uma constante reflexão.
Lück (2009, p.15) apresenta uma discussão em relação à Gestão Escolar, sendo
possível compreender que,
[...] a ação do diretor escolar será tão limitada quão limitada for sua
concepção sobre a educação, a gestão escolar e o seu papel profissional na
liderança e organização da escola. Essa concepção se constrói a partir do
desenvolvimento de referencial de fundamentos legais e conceituais que
embasem e norteiem o seu trabalho.

Dessa forma, o autor trabalha a gestão como algo além do administrar, assim
como já foi abordado anteriormente, e que a mesma além de ser uma gestão deve ser
também participativa. Porém, esse conceito é pouco aplicado nas escolas, já que as
equipes diretivas por vezes, insistem em decidir e resolver os problemas de forma
autoritária e hierárquica. Para Lück (2009, p. 69) “escola democrática é aquela em que
os seus participantes estão coletivamente organizados e compromissados com a
promoção de educação de qualidade para todos”.
Percebe-se hoje, que os entendimentos estão equivocados com relação à
gestão nas escolas, esta função é vista como o serviço exclusivo do diretor e do
supervisor e, estes, por muitas vezes competem entre si e neste meio, pouco se
desenvolve a qualidade de ensino de uma forma transformadora e positiva para a
escola. A maioria das escolas enfrentam algumas dificuldades no seu processo de
gestão, sendo que as prioridades são pensadas nas quantidades, prazos e
avaliações, deixando-se de lado a qualidade do trabalho dos professores, do
planejamento, do ensino escolar e da aprendizagem.

Para que ocorra a transformação desejada é necessário mudar as concepções
e o sistema que está enraizado hoje nas escolas, da hierarquização e autoritarismo
de decisões. Todos os membros escolares precisam se sentir como gestores e
capazes de promover mudanças no seu meio escolar.
Lück (2009, p. 16), tece importantes comentários acerca dos desafios que a
escola enfrenta. Para a autora:
Novos desafios e exigências são apresentados à escola, que recebe o
estatuto legal de formar cidadãos com capacidade de não só enfrentar esses
desafios, mas também de superá-los. Como consequência, para trabalhar em
educação, de modo a atender essas demandas, torna-se imprescindível que
se conheça a realidade e que se tenha as competências necessárias para
realizar nos contextos educacionais os ajustes e mudanças de acordo com
as necessidades e demandas emergentes no contexto da realidade externa
e no interior da escola. No contexto dessa sociedade, a natureza da educação
e as finalidades da escola ganham uma dimensão mais abrangente,
complexa e dinâmica e, em consequência, o trabalho daqueles que atuam
nesse meio.

Desse modo, a gestão escolar tem um trabalho bastante complexo, pois a escola
propõe desafios a todo o momento, como, formar cidadãos capazes de superar
desafios e não só enfrentá-los, para isso é preciso ter um olhar, reconhecer as
diferenças dos alunos e como cada um precisa ser estimulado, utilizando dos
interesses já apresentados pelos alunos.
Paro (2007, p. 34), complementa:
A qualidade da educação oferecida deve referir-se, portanto, à formação da
personalidade do educando em sua integridade, não apenas a aquisição do
conhecimento em seu sentido tradicional. Certamente, não se trata de voltarse contra os conteúdos das disciplinas que usualmente compõem os
currículos, e sim de valorizar esses conteúdos, mas fazê-lo de acordo com
sua contribuição para a formação integral, superando a função meramente
‘credencialista’, na qual se tem pautado o ensino básico.

Na contemporaneidade é preciso uma educação diferenciada, conhecer as
especificidades dos alunos, perceber seus interesses e suas necessidades para, a
partir disso, propor um trabalho que contemple suas diferentes necessidades. O
trabalho não é fácil, porém é possível. Esse tipo de trabalho é aprendido na prática,
sendo vivenciado pela equipe diretiva e os professores na escola. Conforme Lück
(2009), ao adotar o conceito de gestão, é preciso ter em mente a transformação da
escola e de seus processos, a partir de uma perspectiva aberta, democrática e
participativa.

Cabe a gestão escolar a organização e liderança de toda a comunidade escolar,
pensando sempre na qualidade da aprendizagem e da formação que está sendo
proporcionada para os alunos. Apenas a formação inicial não instrumentaliza o
professor para atender as diferentes demandas apresentadas por seus alunos. Em
outras palavras, a formação que este professor vivenciou está relacionada há uma
determinada época, onde as concepções eram diferentes das que são presenciadas
hoje em dia.
Como salienta Tardif, o saber do docente que é um “saber plural, formado de
diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional,
dos currículos e da prática cotidiana” (2002, p. 54). Com todas essas mudanças, é
necessário se desacomodar de princípios e valores e pensar que precisamos de
professores aptos para trabalhar com essas crianças no ensino comum. Para isso a
gestão escolar precisa estar atuando com comprometimento e organização, para ter
esse conhecimento e reconhecer que hoje a realidade dos alunos que recebemos está
mudando e os professores precisam de incentivo e oportunidades de se aprimorar.
Neste sentido, Negrini (2008) desenvolveu uma pesquisa sobre Gestão escolar
e AH/SD, que teve por objetivo
Investigar como uma escola, através do processo de gestão educacional,
organiza suas propostas administrativas e pedagógicas para promover o
desenvolvimento das potencialidades dos alunos com características de altas
habilidades/superdotação. (NEGRINI, 2008, p. 43)

Desta forma o presente trabalho está ligado diretamente à gestão escolar no
intuito de incentivar e possibilitar oportunidades para os professores conhecerem a
temática das AH/SD de modo a identificar esses alunos, para que se efetive o
desenvolvimento de um trabalho de qualidade potencializando as características
desses alunos.
METODOLOGIA
A pesquisa ora proposta configura-se como qualitativa, valendo-se de estudos
bibliográficos e de observações realizadas nas escolas durante as práticas
desenvolvidas pelo GPESP.
Para se realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre os dados,
as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o
conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Em geral isso se faz a partir

do estudo de um problema, que ao mesmo tempo desperta o interesse do
pesquisador e limita sua atividade de pesquisa a uma determinada porção do
saber, a qual ele se compromete a construir naquele momento. Trata-se,
assim, de uma ocasião privilegiada, reunindo o pensamento e ação de uma
pessoa, ou de um grupo, no esforço de elaborar o conhecimento de aspectos
da realidade que deverão servir para a composição de soluções propostas
aos seus problemas (LUDKE, 1986, p. 1-2).

Foi realizada uma análise com base em conversas informais e observações com
a equipe da gestão escolar em relação aos alunos com AH/SD e a sua posição em
forma de incentivo para o trabalho dos professores regentes. Optou-se por esse
instrumento, pois de acordo com Vasconcelos (2002, p. 218):
Uma das vantagens comparativas dos diversos tipos de observação é a de
que os fenômenos são percebidos diretamente, sem intermediários.
Entretanto, a presença física do observador sempre provoca alterações no
comportamento dos fenômenos observados, que exigem uma análise crítica
desses efeitos e do sentido dessas alterações.

Sendo assim, as observações foram realizadas durante ações do grupo de
pesquisa no ano de 2015 em escolas de Santa Maria. As escolas onde foram
realizadas as observações, envolvendo as ações dos projetos do grupo de pesquisa,
as quais têm alunos identificados com AH/SD e seus professores anteriormente
tiveram acesso a informações sobre a temática, receberam visitas e acompanhamento
das integrantes do grupo o que possibilitou a verificação de como a gestão escolar
auxilia na ação docente em relação aos alunos com AH/SD. Portanto, há uma
preocupação em analisar o papel da gestão em relação à prática dos professores com
esses alunos.
ANÁLISES
Durante a pesquisa realizada observou-se algumas fragilidades da presença da
gestão escolar como parceira dos professores para formação, parte pedagógica e até
mesmo para auxiliar o professor quando este se deparava com o “aluno problema”,
mas, que em algumas situações, tratava-se de um aluno com AH/SD.
Dessa forma, os alunos com AH/SD se apresentam dentro de um universo amplo
e complexo. Alguns familiares e professores desconhecem as peculiaridades destes
indivíduos, ou seja, desconhecem que os alunos com AH/SD não são bons em tudo,
não tiram nota 10 em todas as disciplinas, o que colabora para a propagação das

concepções equivocadas que permeiam o contexto social e educacional desses
alunos (WINNER, 1998). Para Renzulli (2014, p. 222),
[...] a forma como uma pessoa enxerga a superdotação será um fator primário
tanto na construção de um plano de identificação quanto no oferecimento de
serviços relevantes para as características que trazem alguns jovens [...].

Logo, as concepções errôneas vinculadas aos alunos com AH/SD dificultam sua
identificação e o posterior encaminhamento para receber um atendimento adequado.
Desse modo, tanto a família quanto a escola apresentam dificuldades em verificar os
reais comportamentos apresentados pelo filho/aluno com AH/SD, já que se encontram
atreladas a definições erroneamente difundidas sobre as AH/SD.
Assim, quando um aluno com deficiência ingressa na vida escolar, os
professores, em sua maioria, têm acesso ao diagnóstico1 desse e, com isso, em
parceria com o educador especial, traçam estratégias de aprendizagem. Estas
estratégias têm a finalidade de ofertar ao aluno atividades condizentes com seu nível
de aprendizagem e desenvolvimento, pelo viés dos potenciais por estes apresentados
e não diante das possíveis limitações impostas pela deficiência.
No caso dos alunos com AH/SD, muitos desses ingressam na escola sem ter
seus comportamentos superdotados identificados, diferentemente dos alunos com
deficiência. Dessa forma, se faz necessário o incentivo por parte da gestão escolar
para a identificação desses alunos e que junto aos professores mobilize-se para obter
recursos e estratégias com o intuito de atender e estimular também a esses alunos
público da educação especial cumprindo com a legislação vigente.
Diante de tais problematizações, é necessário compreender quem é o aluno com
AH/SD para, então, a escola organizar um plano de atendimento educacional
especializado (AEE), específico para atender aos interesses e necessidades desse
aluno. Assim, por esses alunos com AH/SD apresentarem características próprias,
eles necessitam receber um atendimento adequado para estimular e potencializar
suas habilidades. Ao considerar suas necessidades específicas Freitas e Pérez (2010)
afirmam que:

1

Tem-se conhecimento que o diagnóstico ou então o laudo comprovando a deficiência não deve ser
primordiais para que o referido aluno seja encaminhado para receber um AEE. Assim, quando a escola
observar que este aluno apresenta alguma necessidade especial, o mesmo deverá ser encaminhado
para a Sala de Recursos Multifuncionais enquanto o processo do diagnóstico está sendo construído.

o professor no cotidiano escolar precisa reconhecer e responder às
necessidades diversificadas de seus alunos, bem como trabalhar diferentes
‘potencialidades’, estilos e ritmos de aprendizagem, assegurando com isso
uma educação de qualidade. (FREITAS; PÉREZ, 2010, p. 5).

Nem sempre os indicadores desses alunos são evidenciados em um primeiro
contato, necessitando um olhar mais atento dos professores e/ou dos familiares.
Nesse sentido, o professor tem um papel fundamental no acompanhamento
desse aluno, se tornando assim um sujeito ativo para a sua identificação. Além de
também contribuir de forma significativa para sua educação e para melhor atender as
necessidades desse aluno.
Porém, evidencia-se que alguns professores, por não conhecerem a temática ou
desconhecerem as características dos alunos com AH/SD, acabam se desmotivando
e não sabendo contemplar as necessidades apresentadas pelo seu aluno. Os alunos
com AH/SD estão em sala de aula e na maioria das vezes não são identificados, e
não há um enriquecimento de suas áreas de interesse, justamente pela falta de
conhecimento do professor de como trabalhar com estes.
Essas realidades foram encontradas em algumas escolas pesquisadas e, por
vezes, os professores já estão “desgastados”, questionando-se o seu papel e
principalmente desestimulados. Foi possível perceber durante as observações
realizadas por meio das ações do grupo de pesquisa que, em boa parte das escolas,
mesmo que os alunos com AH/SD tenham sido identificados, a grande maioria
permanecia sem receber o atendimento a que tinha direito.
Além disso, notou-se insegurança por parte de alguns professores para trabalhar
com esses alunos em sala de aula, e da gestão escolar para lidar com a situação que
se apresentam nas escolas. Sendo que é recorrente que os alunos com AH/SD não
recebem o atendimento no AEE para disponibilizar vaga para atendimento aos alunos
com deficiência. Isso ocorre geralmente por falta de profissional especializado
(educador especial) com carga horária disponível para atender a todos os alunos,
assim como, de espaço adequado, pois apenas uma sala de recursos multifuncional
pode não ser suficiente a demanda que se apresenta em determinadas escolas.
Concorda-se que esta não é uma tarefa fácil, e que é preciso muito estudo para
o avanço nas discussões, e mesmo assim, como diz Paro (2007) é difícil definir o que
seja qualidade do ensino hoje, visto que as expectativas dos alunos, pais e sociedade
são muitas, porém, não é fácil suprir tudo que se deseja.

Acredita-se que a gestão nesse sentido tem um papel fundamental. Percebe-se
que há alguns equívocos quanto aos entendimentos com relação a gestão nas
escolas, a qual é vista como o serviço exclusivo do diretor e supervisor e estes por
muitas vezes competem entre si e neste meio, pouco se desenvolve de uma forma
transformadora e positiva para a escola. Não se tem, na maioria das escolas, uma
linguagem comum, sendo que as prioridades são pensadas nas quantidades, prazos
e avaliações, deixando de lado a qualidade do trabalho e do ensino escolar. Para que
ocorra a transformação desejada é necessário mudar as concepções e o sistema que
está enraizado hoje nas escolas.
Todos os membros escolares precisam se sentir como gestores e capazes de
promover mudanças no seu meio escolar. Segundo Senge (1992, p.29) “quando os
membros de uma organização concentram-se apenas em sua função, eles não se
sentem responsáveis pelos resultados quando todas as funções atuam em conjunto”.
A complexidade percebida demonstra com evidências a defasagem tanto de
recursos humanos quanto de recursos materiais e estruturais, que por parte da gestão
escolar são minimizados dentro do possível. Sendo assim, foge ao alcance de ser
solucionada apenas com os esforços da gestão escolar e sua comunidade, é
necessária uma reorganização com ação efetiva que venha a abranger todo o sistema
por parte da gestão educacional para que situações como as observadas possam vir
a ser solucionadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação inclusiva na atualidade é uma premissa que pretende atingir o
objetivo de uma educação para todos os alunos. Assim, faz-se necessário também
discutir práticas de um atendimento educacional adequado para os alunos com
AH/SD, os quais se caracterizam também como público da Educação Especial e
possuem o direito ao atendimento.
Além disso, é direito desses alunos o atendimento como uma forma de
enriquecimento e também para suplementação curricular, visto que é de suma
importância à identificação desses alunos para posteriormente um atendimento para
o desenvolvimento favorável de suas habilidades e potenciais.

A gestão escolar tem um papel fundamental para compreensão e
conscientização da comunidade escolar no que diz respeito a esses alunos com
AH/SD, visto que, a partir da organização das ações cotidianas na escola, visam criar
planos de ensino específicos e para melhor atender suas necessidades. Porém,
percebe-se que os alunos com comportamentos de AH/SD, na maioria dos casos, não
estão recebendo o atendimento necessário.
Infelizmente, na atualidade, muitas escolas pregam pela gestão democrática,
mas encontram dificuldades para exercê-la na prática. Há casos de escolas em que a
equipe gestora acaba envolvendo-se muito com os afazeres burocráticos e deixando
a margem o pedagógico, no que os professores sentem-se desamparados, isso acaba
por refletir na sala de aula afetando diretamente aos alunos.
É preciso pensar na escola como um todo em que cada um tem um papel
importante para colaborar na educação. Para que de fato aconteça a diferença e que
os professores sintam-se estimulados a continuar estudando e se atualizando. Além
disso, todos os membros da escola devem estar comprometidos com uma linguagem
comum, onde todos são responsáveis pelo sucesso, pensando no melhor para seus
alunos.
Compreende-se a partir dos estudos realizados que a gestão escolar não tem
condições de sozinha transformar a realidade que se apresenta. Logo, com
organização e o apoio da comunidade escolar mudanças podem acontecer e, assim,
minimizar as situações que inviabilizam a identificação, compreensão e estímulo dos
alunos com AH/SD.
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RESUMO
O presente artigo discute sobre os alunos com Altas Habilidades/Superdotação, os quais, na maioria
das vezes, não são reconhecidos e, assim, são impossibilitados de receberem o devido atendimento
que os é de direito. Dessa forma, o ponto de partida foi por meio do questionamento de como as escolas
estão se articulando, em relação à educação dos alunos com altas habilidades/superdotação, por meio
do processo de identificação, atendimento ou da participação da família, e se tais ações vão ao
encontro do que trazem as políticas públicas de inclusão. Dessarte, esse estudo consistiu em verificar
o que os documentos legais abordam sobre os direitos dos alunos com altas habilidades/superdotação
em relação à identificação e o atendimento educacional. Deste modo, o objetivo desse trabalho é
promover um debate sobre as políticas públicas, em relação ao reconhecimento e atendimento dos
alunos com altas habilidades/superdotação, trazendo ao encontro de experiências oriundas das ações
vivenciadas em uma escola da rede municipal da cidade de Santa Maria-RS, ao longo do processo de
identificação desses alunos. Salienta-se que esse processo de identificação foi uma das ações
promovidas pelo Projeto de Pesquisa “Da Identificação à Orientação de alunos portadores de Altas
Habilidades/Superdotação”, vinculado ao Grupo de Pesquisa Educação Especial: Interação e Inclusão
Social, da Universidade Federal de Santa Maria, coordenado pela professora Soraia Napoleão Freitas.
Concluiu-se que este projeto possibilitou o reconhecimento de muitos estudantes com altas
habilidades/superdotação e garantiu acesso a uma uma educação que atendesse aos seus interesses
e necessidades, além de proporcionar a toda comunidade escolar, e também a familiares, o
conhecimento sobre essa temática.
Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação. Políticas Públicas. Processo de Identificação.
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INTRODUÇÃO
O contexto atual da inclusão demanda uma reflexão acerca do que está sendo
realizado nas instituições de ensino para atender às políticas públicas vigentes. Ao
ser referir à inclusão, logo se pensa nos alunos público da educação especial, que
são

aqueles

que

apresentam

alguma

deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008).
Para o desenvolvimento deste trabalho, o foco está voltado aos alunos com altas
habilidades/superdotação. Faz-se necessário, nesse momento, dizer quem são esses
sujeitos, para que se possa ter uma maior aproximação com o contexto abordado. De
acordo com Renzulli (2004), pessoas com altas habilidades/superdotação são aquelas
que apresentam a interseção de três comportamentos, que são: criatividade,
comprometimento com a tarefa e habilidade acima da média.
Dessa maneira, a intenção dessa produção é discutir sobre os sujeitos com altas
habilidades/superdotação, os quais, muitas vezes, não são reconhecidos em diversos
contextos, inclusive no ambiente escolar. Portanto, objetiva-se problematizar o papel
da escola para que, em conjunto com a família, possa identificar e, posteriormente,
atender esses estudantes, de acordo com a legislação.
Assim, essa escrita partiu do questionamento de como as escolas estão se
articulando, em relação aos alunos com altas habilidades/superdotação, por meio da
identificação, do atendimento e da participação da família, e se tais ações vão ao
encontro do que trazem as políticas públicas de inclusão. Dessarte, esse estudo
consistiu em verificar o que os documentos legais abordam sobre os direitos dos
alunos com altas habilidades/superdotação em relação à identificação e o
atendimento educacional.
Conciliado a essa busca por materiais legais que abarcam os direitos desse
alunado, esse texto contou com experiências vivenciadas em uma escola da rede
municipal da cidade de Santa Maria-RS, ao longo do processo de identificação de
alunos com altas habilidades/superdotação. Salienta-se que esse processo de
identificação foi uma das ações promovidas pelo Grupo de Pesquisa Educação
Especial: Interação e Inclusão Social, da Universidade Federal de Santa Maria,
coordenado pela professora Soraia Napoleão Freitas.

Logo, esse processo, vinculado ao Projeto de Pesquisa “Da Identifcação à
Orientação de alunos portadores de Altas Habilidades/Superdotação”, possibilitou que
muitos estudantes fossem vistos/identificados, reconhecidos e valorizados e tivessem
acesso a uma educação que atendesse a seus interesses e necessidades.
CARACTERÍSTICAS

E

MITOS

ACERCA

DAS

ALTAS

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
Ao falar em Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD), muitas pessoas se
indagam: o que é isso? Isso existe? Outras pensam: são gênios. Em ambas situações,
é perceptível a carência na qualidade da compreensão do que são AH/SD.
No segundo caso, o saber é expresso por meio de um mito, o qual pode ser
acompanhado por outras percepções equivocadas. Alguns estudiosos trazem, de
maneira mais clara, esses mitos, dentre esses, Pérez (2003, p.2) que separa os
mesmos em sete categorias:
a) mitos sobre constituição, que vinculam características e origens; b) mitos
sobre distribuição, que adjudicam distribuições específicas às AHs; c) mitos
sobre identificação, que buscam omitir ou justificar a desnecessidade desta
identidade; d) mitos sobre níveis ou graus de inteligência, originados de
equívocos sobre este conceito; e) mitos sobre desempenho, que repassam
expectativas e responsabilidades descabidas e irreais; f) mitos sobre
consequências, que associam características de ordem psicológica ou de
personalidade não vinculadas a este comportamento; e g) mitos sobre
atendimento que, muitas vezes, são a causa da precariedade ou ausência de
serviços públicos eficientes para esta população. (PÉREZ, 2003, p. 2)

Esses mitos prejudicam na identificação de pessoas com AH/SD, assim, é
preciso que essa temática e as características comuns desse público, da educação
especial, sejam divulgadas. Em relação a essas características, apesar de não haver
um perfil único típico de todos os sujeitos, pode-se dizer que as AH/SD se apresentam,
de modo geral, por meio da criatividade, precocidade, gosto pela leitura,
independência, perfeccionismo, senso de humor desenvolvido, preferência por
estudar sozinho, entre outras especificidades que podem se fazer presentes
(FREITAS e PÉREZ, 2012).
Porém, não se pode generalizar a maneira de ser daqueles que apresentam
AH/SD, afinal cada ser humano apresenta suas singularidades, formando um grupo
diversificado.

As pessoas com altas habilidades formam um grupo heterogêneo, com
características diferentes e habilidades diversificadas; diferem uns dos outros
também por seus interesses, estilos de aprendizagem, níveis de motivação e
de autoconceito, características de personalidade e principalmente por suas
necessidades educacionais. (VIRGOLIM, 2007, p.11)

Ainda, as AH/SD podem se apresentar por meio de dois diferentes tipos, de
acordo com Renzulli (2004), sendo estes a superdotação produtivo-criativa e a escolar
ou, também denominada, acadêmica. Para o autor, pessoas que apresentam a
produtivo-criativa fazem o “uso e a aplicação do conhecimento e dos processos de
pensamento de uma forma integrada, indutiva e orientada para um problema real”
(RENZULLI, 2004, p. 83). Quanto ao segundo tipo de AH/SD, a característica
marcante é o gosto por estar em contato com a aprendizagem e o fato de tirarem
ótimas notas.
Desse modo, o conhecimento a respeito do tema das AH/SD possibilita que
estes alunos possam ser identificados, assim como reconhecidos no contexto escolar,
para que, assim, possam ser pensadas estratégias de inclusão.
ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS, O QUE
FALAM SOBRE ESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL?
O termo altas habilidades/superdotação (AH/SD) para algumas pessoas pode
soar

de

forma

estranha,

pois,

conforme

mencionado

anteriormente,

o

desconhecimento e a falta de informação se faz presente na sociedade. Porém, essa
falta de conhecimento não é justificada pela ausência de políticas públicas que
contextualizam os direitos dessas pessoas. Ao contrário, se for realizada a busca de
documentos legais que tratam sobre esses sujeitos, têm-se, além da definição, outros
aspectos significativos em relação à identificação e atendimento educacional.
É perceptível, ainda no ano de 1971, uma preocupação em relação à educação
das pessoas com AH/SD, sendo que a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da
Educação expunha que “os superdotados deverão receber tratamento especial, de
acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação” (BRASIL,
1971).
Apesar de estar expressa, de maneira geral, a necessidade por uma educação
de qualidade, a Constituição Federal de 1988, já fazia mensão ao direito pela busca
do conhecimento, que é peculiar de quem possui AH/SD.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte
e o saber;
[...]VII - garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988)

Em relação à Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação de 1996, a
referência se faz ao direito por currículos e metodologias que vão ao encontro dos
interesses dos alunos e, ainda, a possibilidade de aceleração para os alunos com
AH/SD:
Art. 59º. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
necessidades especiais:
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicos, para atender às suas necessidades;
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar
para os superdotados; (BRASIL, 1996, p.21)

Este é um documento importante a nível nacional, uma vez que possui um
capítulo específico sobre a educação especial, e manifesta o direito dos alunos,
inclusive aqueles com AH/SD, a um currículo e uma organização escolar para
atendimento de suas necessidades.
O documento dos Parâmetros Curriculares Nacionais - Adaptações Curriculares
- Estratégias para alunos com necessidades especiais, de 1998, elucidou algumas
práticas que são significativas à aprendizagem do aluno com AH/SD:
[...] Evitar sentimentos de superioridade, rejeição dos demais colegas,
sentimentos de isolamento etc.; Pesquisa, de persistência na tarefa e o
engajamento em atividades cooperativas; Materiais, equipamentos e
mobiliários que facilitem os trabalhos educativos; Ambientes favoráveis de
aprendizagem como: ateliê, laboratórios, bibliotecas etc.; Materiais escritos
de modo que estimule a criatividade: lâminas, pôsteres, murais; incluso de
figuras, gráficos, imagens etc., e de elementos que despertam novas
possibilidades. (BRASIL, 1998, p.48)

Discorridos três anos, é elaborada a Lei nº 10172 de 2001, a qual aborda um
assunto muito importante, não desmerecendo as demais leis e documentos, que é a
identificação desses alunos com AH/SD. O mérito desse documento se deve ao fato
de que, para ser atendido, o estudante precisa ser identificado e quanto a esse
reconhecimento, a lei aborda que:
Em relação às crianças com altas habilidades (superdotadas ou talentosas),
a identificação levará em conta o contexto socioeconômico e cultural e será

feita por meio de observação sistemática do comportamento e do
desempenho do aluno, com vistas a verificar a intensidade, a frequência e a
consistência dos traços, ao longo de seu desenvolvimento. (BRASIL, 2001a,
p.48)

Neste sentido, este documento traz como direito o processo de identificação das
AH/SD, sendo já mencionados alguns aspectos a serem considerado para que a
identificação possa acontecer.
Dando continuidade e reforço ao que já vinha sendo garantido em lei, no mesmo
ano, é organizada a Resolução nº17 do CNE/CEB, que destaca a necessidade por
um atendimento suplementar ao que o aluno com AH/SD recebe em sala de aula
regular:
Para atendimento educacional aos superdotados, é necessário:
a) organizar os procedimentos de avaliação pedagógica e psicológica de
alunos com características de superdotação; b) prever a possibilidade de
matrícula do aluno em série compatível com seu desempenho escolar,
levando em conta, igualmente, sua maturidade socioemocional; c) cumprir a
legislação no que se refere: ao atendimento suplementar para aprofundar
e/ou enriquecer o currículo; à aceleração/avanço, regulamentados pelos
respectivos sistemas de ensino, permitindo, inclusive, a conclusão da
Educação Básica em menor tempo; ao registro do procedimento adotado em
ata da escola e no dossiê do aluno; d) incluir, no histórico escolar, as
especificações cabíveis; e) incluir o atendimento educacional ao superdotado
nos projetos pedagógicos e regimentos escolares, inclusive por meio de
convênios com instituições de ensino superior e outros segmentos da
comunidade. (BRASIL, 2001b, p. 23)

Também no ano de 2001, é promulgada a Resolução de nº 2, a qual institui as
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, em que há uma
preocupação com as necessidades educacionais dos alunos com AH/SD, bem como
práticas voltadas a esse alunado:
[...] Atividades que favoreçam, ao aluno que apresente altas
habilidades/superdotação, o aprofundamento e enriquecimento de aspectos
curriculares, mediante desafios suplementares nas classes comuns, em sala
de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino,
inclusive para conclusão, em menor tempo, da série ou etapa escolar, nos
termos do Artigo 24, V, “c”, da Lei 9.394/96. (BRASIL, 2001c, p. 3)

O interesse pela garantia legal dos alunos com AH/SD, não se esgotou nesse
momento, sendo que, em 2006, a divulgação do Documento Orientador dos Núcleos
de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação teve o objetivo de expandir o
conhecimento dos profissionais da educação para haver um maior número de
estudantes identificados e atendidos nas escolas.

[...] O MEC/SEESP propõe o desenvolvimento de um projeto-piloto que
viabilize a implantação, em parceria com os Estados, de Núcleos de
Atividades de Altas Habilidades/Superdotação nos estados brasileiros e no
Distrito Federal. A iniciativa é para que as escolas possam identificar e
promover o talento entre os estudantes, estimulando a criatividade e
promovendo o desenvolvimento pleno do potencial de seus alunos. (BRASIL,
2006, p. 15)

A partir de então, passam a ser organizados os Núcleos, como centros de apoios
a profissionais, famílias e pessoas com AH/SD, sendo que estes foram se
desenvolvendo de maneira diferente em cada capital brasileira.
Passados dois anos, tem-se a Política Nacional da Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva que é referência na política de inclusão. Esta, além
de fixar a necessidade do reconhecimento e atendimento satisfatório desses
educandos, diz que os mesmos:
[...] demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas,
isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade
e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na
aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse (BRASIL,
2008, p.9).

Por fim, pode-se observar os avanços para a garantia legal dos direitos dos
estudantes com altas habilidades/superdotação, concernentes as políticas de inclusão
pois, no ano de 2008 teve-se uma preocupação acerca do Atendimento Educacional
Especializado (AEE) para estes alunos, de modo que foi publicado o Decreto 6571,
sendo posteriormente substituído pelo Decreto nº 7.611 de 2011. Conforme esse
último (BRASIL, 2011), o AEE deve ser ofertado de modo a suplementar à
aprendizagem que o aluno com AH/SD recebe em sala de aula.
O

PROCESSO

DE

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO E

IDENTIFICAÇÃO

DAS

ALTAS

A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)
O processo de identificação foi realizado pelo projeto supracitado, o qual teve
como objetivo identificar alunos com indicadores de Altas Habilidades/Superdotação,
da rede pública e privada, da cidade de Santa Maria– RS, e também indicá-los ao
AEE. Assim, pensando nesta demanda, se faz necessário que o ambiente escolar
esteja praparado para reconhecer esses alunos e lhes oferecer ambientes propícios
às suas necessidades educacionais.

Vale destacar as etapas que compõem esse processo, sendo esses iniciados a
partir do contato da equipe executora do projeto com as escolas interessadas na
temática. Após esse primeiro encontro, são realizadas conversas informativas com o
intuito de suprir os questionamentos e dúvidas sobre as AH/SD. Ao dar seguimento,
são assinados os termos de aceites e, então, inicia-se a aplicação dos questionários
elaborados por Freitas e Pérez (2012). São eles: Lista de Verificação de Identificação
de Indicadores de altas habilidades/superdotação (LIVIAH/SD); Questionário para
Identificação de Indicadores de altas habilidades/superdotação para o responsável
(QIIAHSD-R);

Questionário

habilidades/superdotação

para

para

o

Identificação
professor

de

Indicadores

de

altas

(QIIAHSD-Pr); Autonomeação

e

nomeação pelos colegas. Assim, participam desse processo o aluno (a), responsável,
professores e colegas.
Para esclarecer de forma mais detalhada esse processo, trar-se-á como exemplo
a identificação de duas meninas, com faixa etária de 12 e 13 anos, que frequentavam
o sétimo ano, em 2014. Alunas de uma escola municipal da rede de ensino de Santa
Maria, despertaram a curiosidade de seus professores e colegas, por apresentarem
características destoantes do restante da turma.
As mesmas se destacaram por apresentarem habilidades com desenho e língua
inglesa, sem nunca terem feito nenhum curso que as especializassem para isso. Por
mais que a escola oferecesse aulas de artes e inglês, os poucos períodos de aula não
eram suficientes para que os alunos apresentassem grandes desempenhos nessas
áreas.
Com isso, a escola preocupada e ao mesmo tempo interessada pelos talentos e
comportamentos das meninas, procurou a equipe do projeto que se prontificou a
iniciar o processo de identificação. Nos primeiros encontros, as professoras relataram
estarem preocupadas com as alunas, pois essas se isolavam dos colegas e não
demonstravam interesse em interagir com eles. Durante as aulas, estavam sempre
em silêncio e indiferentes ao que aconteciam ao seu redor. As educadoras ainda
destacaram o fato de quase nunca ouvirem as vozes das meninas, sendo que
permaneciam, na maior parte do tempo, uma em companhia da outra, o que levou a
serem caracterizadas como pessoas tímidas e apáticas.
A respeito destes comportamentos, Freitas e Pérez comentam que:

[...] Esta preocupação com o atendimento destes alunos se exalta quando se
pensa que estes, por não serem reconhecidos e estimulados, podem
estagnar seu desenvolvimento potencial, podendo vir a adaptar-se ao
contexto rotineiro da sala de aula, muitas vezes, ficando frustrados e
tornando-se alunos desinteressados. Por isso, a necessidade de investir nas
condições deste alunado e nas diferentes possibilidades de se disponibilizar
um AEE, o que reforça a idéia de uma inclusão com maior qualidade.
(FREITAS e PÉREZ, 2012, p. 13).

Assim, após obter esse conhecimento do comportamento delas, a equipe do
projeto contou com a colaboração de três professoras para aplicação dos
questionários, sendo essas das disciplinas de português, matemática e artes. Todas
reforçaram o que já havia sido comentado pelas demais professoras e, ainda,
destacaram que as meninas ocupavam o tempo integral das aulas para desenhar,
demonstrando pouco interesse pelos conteúdos, porém seus desempenhos em
trabalhos não deixavam a desejar.
Um dos momentos mais significativos, enquanto executoras do projeto, foi o
encontro com os sujeitos de estudo. Desde o primeiro encontro com as meninas foi
possível notar suas resistências, porém conforme o desenrolar da conversa, elas
foram relatando suas angústias. Diziam se sentirem “incompreendidas” e “diferentes”,
tendo como estratégia para fuga de um ambiente em que não gostavam de estar, o
desenho.
No encontro marcado com os responsáveis pelas alunas, as mães das meninas
se fizeram presentes. Ambas relataram inúmeros acontecimentos das vidas das filhas,
demonstraram sentirem-se confortáveis e amparadas por poderem conversar sobre
seus medos, pois era visível o sofrimento delas ao verem suas filhas “excluídas” de
um ambiente que deveria ser de aprendizagem, interação e bem-estar.
Os contatos com professores, responsáveis e as próprias alunas foram de
grande valia para o processo de identificação, pois essa aproximação permitiu a coleta
de grandes informações, além das que foram preenchidas nos questionários. Também
foi possível obter os desenhos realizados pelas alunas.

Imagem 1: Imagem dos desenhos coletados durante o processo de identificação que foi realizado em
uma Escola Municipal do Ensino Fundamental
Fonte: Autoria dos alunos (as) que participaram do Processo de Identificação

As habilidades de ambas são inquestionáveis, o que é possível perceber por
meio dos desenhos apresentados anteriormente, os quais destacam suas orientações
espaciais, ricos em detalhes e significados. Com a finalização do processo, as
meninas foram identificadas com indicadores de AH/SD nas áreas da linguística e
artística. Foram entregues pareceres à escola, as indicando para o Atendimento
Educacional Especializado (AEE), o que se justifica através do que mencionam
Sabatella e Cupertino:
[...] o acesso a um tratamento diferenciado, adaptado às condições pessoais
do aluno com altas habilidades/superdotação, mas que garanta igualdade de
oportunidades, implica oferecer uma gama de possibilidades, dentro do que
é viável em cada instituição, para que cada uma possa desenvolver
plenamente seu potencial. O papel de programas específicos para esses
indivíduos é o de suprir e complementar suas necessidades, possibilitando
seu amplo desenvolvimento pessoal e criando oportunidades para que eles
encontrem desafios compatíveis com suas habilidades. (2007, p. 69).

Deste modo, a equipe do projeto acredita na importância de um olhar sensível
para com esses alunos, pois se faz necessário identificá-los, para que, assim,

recebam um atendimento adequado as suas especificidades, como prevê a legislação
nacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho procurou descrever, a partir das ações de um projeto de pesquisa,
a importância da identificação dos alunos com AH/SD, destacando que tanto a
identificação, como o atendimento educacional estão legalmente previstos na
legislação nacional.
Com a realização da pesquisa, almejou-se que os alunos com AH/SD fossem
inicialmente

identificados

para

que,

assim,

pudessem

ser

atendidos

educacionalmente de forma diferenciada, conforme demandam suas necessidades
específicas. Dessa forma, espera-se que os alunos, uma vez identificados e
orientados, possam ter suas potencialidades estimuladas e mais desenvolvidas, assim
como a oportunidade de interagir com os seus pares de forma desafiadora e
instigante.
A educação inclusiva é uma premissa na contemporaneidade e busca-se atingir
o objetivo da qualificação da educação para todos os alunos. Dessa maneira, é
necessário, discutir as práticas de atendimento educacional para os alunos com
AH/SD, os quais se caracterizam como um público que também possui necessidades
educacionais especiais.
A importância do olhar atento aos alunos com AH/SD, que estão inseridos na
realidade escolar, e estes serem atendidos dentro das suas especificidades, leva a
pensar sobre a necessidade de tecer relações entre a inclusão, a organização da
prática pedagógica e as políticas públicas direcionadas aos mesmos nas escolas
regulares. Esta interligação é essencial para que ocorram diferentes práticas
inclusivas, como a proposta de enriquecimento extracurricular, ou mesmo atividades
intracurriculares.
Para finalizar, acredita-se que a discussão, a troca de experiências, bem como
a problematização acerca da referida temática é um dispositivo de formação bastante
potente para o movimento de novas pesquisas e ações práticas significativas na área
das AH/SD.
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Eixo 4 – Educação e inclusão
RESUMO
O presente artigo tem como intuito abordar as práticas realizadas na condição de acadêmicas do curso
de Educação Especial em uma escola da rede municipal de Santa Maria/RS. Tal atuação foi
possibilitada pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), através do
subprojeto da área da educação especial, na Universidade Federal de Santa Maria/UFSM. O subprojeto
PIBID - Educação Especial idealizou três ações para serem contempladas no contexto escolar:
atendimento educacional especializado, produção de recursos pedagógicos e ensino colaborativo,
sendo essa última ação o objeto da discussão que permeará esta escrita. A discussão que propomos,
analisa a relevância do trabalho colaborativo na atuação do educador especial, principalmente o que
tange a inclusão de crianças com deficiência na escola regular, ressaltando as significativas
contribuições da experiência de iniciação a docência possibilitada pelo projeto em nossos processos
formativos. Ao voltar o olhar para as experiências possibilitadas pelo subprojeto durante nosso
processo formativo concluímos que as mesmas foram determinantes na forma como desempenhamos
nossa atuação profissional como educadoras especiais. Hoje atuamos na escola buscando a
mobilização dos diferentes sujeitos que constituem seu cotidiano em prol da efetivação de práticas que
possibilitem a aprendizagem de todos os alunos.
Palavras-chave: Formação Inicial. Inclusão. Práticas e Ensino Colaborativo.

CONTEXTUALIZAÇÕES INTRODUTÓRIAS SOBRE A EXPERIÊNCIA DO PIBID
Desde as últimas décadas do século passado temos vivenciado no país a
emergência e proliferação de políticas educacionais consideradas inclusivas. Tais
políticas são assumidas pelo Governo Federal mais especificamente em 1996 quando
da promulgação da atual LDB, Lei n. 9394/96, a partir da adoção de princípios
educacionais internacionais, expressos em documentos como a Declaração de
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Salamanca (Salamanca, 1994) e a Declaração Mundial de Educação para Todos
(Jomtien, 1990).
Ao longo da última década do século XX e da primeira década do século XXI,
muitas foram as ressignificações das diretrizes inclusivas inicialmente apresentadas
pela referida LDB1. Atualmente vivemos sob orientação da Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) que indica
a necessidade de as escolas acolherem todos os alunos em idade de escolarização
obrigatória (4 aos 17 anos), sendo que tal processo de escolarização deve acontecer
em classes comuns do ensino regular. Nessa esteira é possível perceber que os
sistemas de ensino têm procurado encontrar condições de oferecer acesso e
permanência para os alunos público-alvo da educação especial, buscando a conquista
de uma educação de qualidade.
A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação
inclusiva tem como objetivos, a oferta do Atendimento Educacional
Especializado, a formação dos professores, a participação da família e da
comunidade e a articulação intersetorial das políticas públicas, para a
garantia do acesso dos alunos com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, no ensino regular.
Junto com a política da educação inclusiva outros trabalhos veem sendo
desenvolvidos pela área da Educação Especial (BRASIL, 2008, p.06).

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) a Educação Especial deve desenvolver suas
práticas com a intenção de contribuir efetivamente neste processo de inclusão dos
alunos na sala regular de ensino, devendo esse processo movimentar todos os
membros da instituição escolar.
A partir desse propósito percebe-se um aumento significativo de alunos públicoalvo da Educação Especial inseridos nas escolas regulares. É nesse contexto
educacional que a escrita do presente artigo foi construída, sendo ela resultado das
experiências de acadêmicas Bolsistas no Programa Institucional de Bolsa a Iniciação
à Docência (PIBID) – Educação Especial, desenvolvido na Universidade Federal de
Santa Maria/UFSM, visando práticas pedagógicas na perspectiva inclusiva. Através
do subprojeto PIBID/Educação Especial objetivamos a articulação entre escolas da
1

Nos referimos aqui principalmente as alterações relativas aos sujeitos que constituem o público alvo
da educação especial e a supressão da possibilidade de substituição das práticas da educação especial
pelas práticas do ensino regular, sendo hoje função da educação especial complementar e suplementar
o ensino regular, e não mais substituí-lo.

rede pública da educação básica e universidade, visando dar suporte ao trabalho
desenvolvido com sujeitos que compõem o público-alvo da Educação Especial.
A inserção no âmbito escolar nos possibilitou um convívio diferenciado com a
realidade da escola, pois estávamos no ambiente como professores da Educação
Especial que “deveriam”, juntamente com os demais professores, idealizar novas
formas de ensino/aprendizagem que favorecessem os alunos em situação de
inclusão. É nesse contexto que emerge a ideia do ensino colaborativo, através do qual
poderíamos atuar em conjunto com os professores da escola, desde a construção do
planejamento até sua execução.
Nossas atuações ocorreram nos anos iniciais e finais do ensino fundamental 1º, 3º e 9º ano - com os alunos que apresentavam, segundo a escola, Dificuldade de
Aprendizagem, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDA/H) e
Deficiência Física. As práticas desenvolvidas ocorriam em dois momentos:
atendimento educacional individualizado (sala de recursos) e ação de ensino
colaborativo (sala de aula regular). Essa última foi organizada gradativamente, de
forma cautelosa, pois não havia antes desse projeto conhecimento sobre as
possibilidades do trabalho unificado entre esses profissionais (professor de educação
especial e professor do ensino regular).
Compreendemos que a organização das ações do projeto na escola inclusiva e
o exercício de análise sobre as mesmas, que constituirão a discussão que segue,
ocuparam importância central em nossa formação, possibilitando-nos construir
(novos) significados sobre o contexto educacional em que vivemos e o lugar que a
educação especial nele ocupa.
ANÁLISES SOBRE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO COLABORATIVO NA
ESCOLA INCLUSIVA
Na tentativa de uma ação reflexiva com as professoras regentes das turmas, o
grupo de trabalho do PIBID mobilizou-se para estudar sobre o ensino colaborativo,
previsto como ação do subprojeto PIBID/Educação Especial. Foram realizadas
reuniões envolvendo as coordenadoras responsáveis pelo PIBID, equipe diretiva,
supervisora (educadora especial da escola) e as professoras do ensino regular.
Conforme Ferraz

A colaboração é uma das pedras angulares dentro da educação escolar
inclusiva. Ela precisa estar presente em todos os níveis. Refere-se aos alunos
dentro da sala de aula, à equipe de docentes, à equipe escolar, familiares e
comunidade em geral (2012, p. 101).

Nesse sentido, cada uma de nós, enquanto bolsistas, estávamos inseridas em
uma turma, de modo que pudéssemos trabalhar em conjunto com a professora da
sala regular, auxiliando na realização e proposição das atividades. Em vista disso, era
preciso pensar em alternativas que ajudassem os alunos incluídos nesse espaço a
interagir com os demais colegas, além de apropriarem-se dos conteúdos trabalhados.
De acordo com Martins
As interações sociais na perspectiva sócio-histórica permitem pensar um ser
humano em constante construção e transformação que, mediante as
interações sociais, conquista e confere novos significados e olhares para a
vida em sociedade e os acordos grupais (MARTINS, 1997, p. 116).

Pensando no que nos diz o autor entendemos que as interações sociais
determinam o sucesso das ações inclusivas. Essas devem ocorrer a partir da
efetivação de trocas significativas entre os sujeitos da escola, seja no contexto da sala
de aula, ou fora dele. Com relação ao contexto da sala de aula faz-se necessária a
articulação entre professor do ensino regular e professor especializado, como nos
alerta Capellini
O ensino colaborativo é uma estratégia didática inclusiva em que o professor
da classe comum e o professor, ou especialista planejam de forma
colaborativa, procedimentos de ensino para ajudar no atendimento a
estudantes com deficiência, em classes comuns, mediante um ajuste por
parte dos professores (2008, p.10).

Tal proposta tem implicações diretas na redefinição no papel dos professores
especializados, pois desmistifica a ideia de que o trabalho desse profissional se limita
a sala de recursos. A união desses profissionais, quando eficaz, tende a favorecer a
aprendizagem dos alunos, e não somente dos alunos público-alvo da Educação
Especial.
O trabalho colaborativo possibilita que cada professor utilize sua experiência
profissional nas propostas de resoluções de problemas de aprendizagem ou
comportamento de seus alunos. Nesse âmbito, os profissionais trabalhando juntos só
tendem aprimorar seus conhecimentos e suas práticas, beneficiando não só os
alunos, mas também sua formação enquanto docentes.

Colocar em prática o trabalho colaborativo, pode não ser uma tarefa fácil, pois,
tradicionalmente, os professores tendem a conduzir suas práticas de modo autônomo,
tomando somente para si a responsabilidade da sala de aula. No trabalho em conjunto
é necessário que todos os profissionais envolvidos se disponibilizem a pensar em um
planejamento com propostas que serão desenvolvidas em sala de aula, portanto fazse necessário que todos os envolvidos tenham conhecimento das atividades, formas
de avaliação, configuração e organização da turma, objetivos em grande grupo e
objetivos específicos para todos os alunos, metodologias a serem utilizadas na
execução da proposta, dentre outros. Sendo assim,
O planejamento deveria não só garantir apoio adequado para que os
professores possam sustentar as novas iniciativas, mas também ser
contínuo, para permitir que sejam revisados os progressos dos alunos, que
se viabilizem ajustes, desenvolvam estratégias e se (re)avaliem os
estudantes (CAPELLINI, 2008 p.12).

Como citado acima, faz-se importante dar continuidade ao processo de trabalho
colaborativo, a partir da análise, revisão e reelaboração das práticas desenvolvidas,
considerando a realidade momentânea do público escolar, afinal o meio não está
estagnado, mas em constantes mudanças.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
O programa PIBID/Educação Especial iniciou suas atividades no mês de Abril do
ano de 2014 e a nossa participação como bolsistas encerrou-se em Dezembro do
mesmo ano. As ações de ensino colaborativo foram operacionalizadas por meio da
inserção sistemática das bolsistas de iniciação à docência nas salas de aula do ensino
comum. O trabalho desenvolveu-se de acordo com a seguinte dinâmica: reuniões
semanais com as coordenadoras do subprojeto, supervisora e demais bolsistas que
também estavam inseridas no mesmo contexto. Esses momentos foram organizados
para possibilitar a reflexão sobre as ações do grupo na escola, além de servir para a
organização e orientação dos planejamentos a serem trabalhados.
Os momentos de inserção em sala de aula eram registrados em diários de
campos a partir da identificação de aspectos positivos e negativos durante a
efetivação da atividade. As análises desses relatos realizavam-se com o grande
grupo, na Universidade, proporcionando assim, momentos de discussões e reflexões
sobre as práticas desenvolvidas, o que possibilita-nos compreender que os

planejamentos internos também ocorriam de forma colaborativa. Ainda fizeram-se
necessários encontros com o grupo específico da escola, que posteriormente
resultaram em ações colaborativas em sala de aula regular, bem como, intervenções
em sala de Atendimento Educacional Especializado – AEE. Os atendimentos
individualizados ocorreram no mesmo período das aulas, pois não havia participação
dos mesmos quando solicitados em turno oposto.
O ensino colaborativo se efetivou através das ações articuladas e planejadas
com os professores do ensino comum, em um caráter inicial de sugestões de algumas
atividades. Dentre as atividades realizadas destacamos: “Leitura dirigida”, que
possibilitou aos alunos a produção de uma nova atividade por meio da escuta.
Inicialmente apresentamos um conto infantil, conduzindo-os posteriormente para uma
elaboração coletiva que resultou em um livro da turma; bem como “Jogo de trilha do
português”, em que a turma foi dividida em grupos e para estes foram distribuídas
fichas com questões a serem debatidas entre os participantes, com a intenção de
avançar na trilha.
Por vezes, a ação colaborativa ficava sob nossa responsabilidade na sala de
aula, talvez por falta de compreensão dos regentes das turmas, que em alguns
momentos demonstraram fragilidades no entendimento referente à proposta do
projeto, uma vez que o trabalho articulado entre profissionais da escola não era uma
prática constante no contexto em questão. Com base nisso, Capellini nos remete a
pensar que “Na realidade, poucos professores têm oportunidade de trocar
experiências com seus pares e, na maioria das vezes, trabalham e tomam decisões
sozinhos” (2008 p.11).
Ao considerar tais aspectos, avaliamos que a metodologia de trabalho proposta
pelo projeto mostrou-se produtiva com relação a nossa atuação no acompanhamento
dos alunos (seja na sala de aula, seja na sala de recursos), porém frágil com relação
a formação dos professores da escola que envolveram-se com a proposta do ensino
colaborativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da experiência proporcionada pelo PIBID/Educação Especial fomos
capazes de acompanhar os desafios que o cotidiano da escola, que se propõe

inclusiva, tem apresentado aos professores. Foi possível perceber as inseguranças e
incertezas dos professores com relação as especificidades de desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos da educação especial que deveriam ser considerados na
construção de seus planejamentos.
Analisamos que apesar de o tema “inclusão” ser um assunto que vem sendo foco
de debates educacionais a décadas no país, ainda há dificuldades para a efetivação
de práticas que apresentem condições pedagógicas necessárias para sua realização.
Tais práticas devem, segundo nossa compreensão, promover a participação de toda
a comunidade, equipe escolar, professores, alunos, colegas, engajados em elaborar
propostas, atividades, exercícios que promovam a participação do aluno em processo
de inclusão escolar, criando-se assim um ambiente de plena interação, favorecendo
o desenvolvimento escolar de todos os alunos. Portanto, pensar na inclusão é pensar
coletivamente, todos em busca de um mesmo objetivo, mas principalmente, todos
trabalhando para alcançá-lo.
No período em que permanecemos no projeto, inseridas no âmbito escolar,
houve um interesse da escola em buscar o melhor para seus alunos. Os professores
demonstravam preocupação em não estarem atingindo seus objetivos com os alunos,
principalmente em relação aos alunos em processo de inclusão escolar.
A oportunidade de sermos bolsistas do Projeto PIBID possibilitou-nos ações de
iniciação a docência, através da inserção no contexto escolar, a partir das quais nossa
formação passa a ganhar novos significados. A vivência no cotidiano escolar na
condição de professores que buscavam a realização do ensino colaborativo fez-nos
compreender a importância de, em nossa atuação profissional, não nos limitarmos a
atuação no espaço considerado específico da educação especial na escola, qual seja,
a sala de recursos multifuncional.
Ao longo do período de inserção na escola pelo projeto muitas dúvidas foram
esclarecidas em relação ao serviço de Atendimento Educacional Especializado/AEE,
previsto na legislação de educação especial vigente. Por vezes, antes das vivências
do projeto, parecia-nos que a atuação do educador especial estava atrelada a Sala de
Recursos apenas, pois quase tudo que estudava-se ao longo do Curso era
direcionado ao atendimento individualizado dos alunos. Uma vez inseridas na escola
pudemos construir a ideia de que o educador especial deveria estar presente em sala

de aula regular, dando suporte à professora regente da turma. Tal forma de atuação
não passa a excluir a atuação na sala de recursos, mas constitui-se como mais uma
possibilidade de atuação no contexto escolar, talvez a mais potente em termos de
inclusão.
Assim ao voltarmos a olhar para as experiências possibilitadas pelo projeto
durante nosso processo formativo concluímos que as mesmas foram determinantes
na forma como hoje desempenhamos nossas atuações profissionais como
educadoras especiais. Passamos a compreender a importância de nossa inserção na
escola, e nos constituímos como educadoras especiais que visam a mobilização dos
diferentes sujeitos que constituem o cotidiano escolar na efetivação de práticas que
possibilitem a aprendizagem de todos os alunos.
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PROGRAMAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA IMPLEMENTADOS EN LA
EDUCACIÓN MEDIA PÚBLICA DE URUGUAY: BREVE ESTADO DEL ARTE Y
UNA MIRADA HACIA EL PROGRAMA COMPROMISO EDUCATIVO
Gisela Menni1
Fernando Acevedo2
Eixo 4 - Educação e inclusão
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo presentar y propiciar el debate sobre una política pública de inclusión
educativa implementada en la Educación Media pública de Uruguay: el Programa Compromiso
Educativo (CE). El objetivo es exponer la brecha existente entre la concepción que subyace a la
implementación de políticas educativas inclusivas y la forma en que éstas llegan, efectivamente, a sus
destinatarios en los Centros Educativos. La fundamentación teórica y metodológica tiene sustento en
una investigación que estuvo orientada a la determinación del modo y grado en que el clima
organizacional de los centros de Educación Media Superior (EMS) de Rivera (Uruguay) en los que se
aplica CE incide en la modalidad de su implementación y resultados. Uno de los principales hallazgos
de la investigación es que resulta más correcto considerar a CE como un programa que se orientó hacia
la promoción de la persistencia en la EMS más que hacia la promoción, ampliación o democratización
del acceso a ese nivel (y, por esta vía, hacia la inclusión educativa). Asimismo, se constató que el clima
organizacional del centro educativo es determinante para el cumplimiento de los objetivos de políticas
y programas de inclusión educativa, especialmente para el caso de CE. No obstante, aquí sólo se hace
hincapié en presentar el estado del arte sobre políticas de inclusión educativa y referencias que faciliten
una reflexión teórica-epistemológica sobre la política educativa CE desde una perspectiva analítica.
Palabras clave: Políticas públicas. Inclusión educativa. Clima Organizacional. Compromiso Educativo

LOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA IMPLEMENTADOS EN LA
EDUCACIÓN MEDIA PÚBLICA DE URUGUAY
Las políticas públicas son, en potencia, dispositivos poderosos de construcción
de ciudadanía. Sin embargo, también pueden dar lugar a un aumento de la exclusión
social; en efecto, si bien son idóneas para promover acciones de mejora de las
condiciones de vida de los beneficiarios, su mera existencia no garantiza la reducción
de los padecimientos sociales, en virtud de lo cual siempre desafían a la
administración pública y, en especial, al desarrollo y fortalecimiento tanto a escala
institucional como organizacional.
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Por otra parte, el modo y enfoque según los cuales las instituciones y organismos
estatales implementan políticas ha plasmado formas más o menos ajustadas a la
realidad. Ya en 1978
Paul Berman observó que aun cuando los planificadores sociales dediquen
grandes esfuerzos para desarrollar brillantes ideas orientadas a resolver los
problemas de carácter social, eso no bastaba. Se hacía indispensable pensar
en su implementación, dado que las políticas no sólo parten de la voluntad de
una autoridad, sino que también son producto de la relación que ésta tiene
con su entorno institucional [...]. La implementación [...] reivindica la
cotidianeidad social y el ambiente en donde se formulan las políticas
(FLORES CRESPO; MENDOZA, 2012, p. 22).

Entre las nuevas formas de coordinación generadas en Uruguay en la
multiplicidad de espacios políticos, técnicos y de participación social que a partir del
año 2005 se promovieron desde el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en los
diversos ámbitos institucionales se fueron estructurando en forma creciente acciones
en torno a un modelo de gestión territorial (INFAMILIA, 2010). Éste fue definido por la
Dirección Nacional de Infancia, Adolescencia y Familia (Infamilia) del MIDES como
metodología para la gestión de políticas sociales orientada a la construcción y
fortalecimiento de redes locales de protección social para la infancia y la adolescencia,
que también comprendió la articulación de programas y políticas educativas en
procura de una mayor inclusión social.
Aunque no es un modelo de gestión aceptado formalmente como tal por la mayor
parte de las instituciones, muchas de las que han co-ejecutado políticas educativas lo
han incorporado como práctica de gestión de información, de coordinación y de
articulación de acciones y recursos. Ha tenido un fuerte énfasis en considerar los
diferentes niveles de implementación de la política, sobre todo con relación al hecho
de que las políticas requieren, además de la voluntad de una autoridad, de una
adecuada relación con el entorno institucional (cf. FLORES CRESPO; MENDOZA,
2012, p. 22). Y para que efectivamente la gestión de conocimiento generado se
produzca y permita el crecimiento y el mejoramiento organizacional, se requiere una
especial comprensión de los elementos facilitadores y obstaculizadores de la política
que se concreta en el centro educativo que la implementa.
En este proceso de aplicación del paradigma emergente de políticas sociales (cf.
Franco, 1996) orientado a que los programas sean vehículos de mejora de las
condiciones sociales y de cambio en las condiciones de vida de sus destinatarios, a

fines del siglo pasado se produjo un claro fortalecimiento de la responsabilidad estatal
y un mayor énfasis en las funciones de evaluación de los impactos generados 1. El
estímulo del involucramiento activo de una pluralidad de sectores, con decisiones a
base de proyectos, promovió una amplia participación que incluyó a los usuarios, así
como un énfasis en la universalización de la satisfacción sobre la base de un criterio
de priorización de la expansión de servicios que privilegió a quienes estaban en
situación de mayor vulnerabilidad social (ídem, p. 4).
Para ello la articulación de los servicios sociales en los diversos ámbitos
institucionales fue un elemento clave. Con este enfoque, la implementación de
políticas requirió un abordaje a través de una cada vez mayor articulación interinstitucional con un manifiesto énfasis en que se asegurara el ejercicio pleno de los
derechos, en la convicción de que no es suficiente con invitar o exhortar a los
ciudadanos a que participen en la toma de decisiones que les atañen, sino que
también hay que tener especialmente en cuenta que antes de ello es imprescindible
instalar una suerte de «cultura de la participación» y establecer las condiciones más
adecuadas para que ello sea efectivamente posible (cf. ACEVEDO, 2011, pp. 434438).
Ante la fragmentación identificada en la forma en la que las políticas llegaban a
los usuarios en los años 90 del siglo pasado y principios de los 2000, este enfoque de
gestión territorial de las políticas implicó el diseño de programas incluidos en la
institucionalidad social, con base territorial y con la focalización como instrumento,
aunque articulados con políticas universales (cf. MENNI; PUENTES, 2010). En forma
simultánea se promovió el desarrollo de roles de gestión en el marco de programas
estatales que conocieran en profundidad los lineamientos institucionales que se
pretendía desarrollar en el país desde el ámbito gubernamental. El propósito era que
esos lineamientos relacionaran el rumbo trazado entre políticas de Estado y políticas
sectoriales, tanto universales como focalizadas, procurando que no se descuidara la
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su rol de Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Franco (1996) afirmó que en
los años 90 se observaban transformaciones en el modelo de desarrollo en relación con la economía
mundial (globalización, innovación tecnológica) que implicaron cambios sustanciales en el rol del
Estado, entre sus múltiples impactos en la América Latina. Franco describe esta relación entre el
modelo de desarrollo y el tipo de diseño e implementación de las políticas sociales a través de la
identificación de dos paradigmas de política social que coexistieron: el dominante y el emergente. Es a
éste último al que hacemos referencia aquí.

relevancia de las identidades locales y los procesos comunitarios genuinos que
impactan en ellas por la acción de las dimensiones política, sectorial y territorial en las
que interactúan.
Desde el año 2005, y con mayor intensidad a partir de 2010, el Estado uruguayo
ha gestado relevantes enlaces interinstitucionales para la gestión de políticas sociales,
en especial educativas, tanto en el nivel político-institucional como en el sectorial
(educación, protección social, salud, vivienda). Con apoyo en esos espacios de
articulación (comisiones técnicas, unidades interinstitucionales de gestión, mesas de
coordinación político-técnica, el propio gabinete social) se desarrollaron políticas
educativas orientadas a la inclusión socio-educativa focalizadas en niños,
adolescentes y jóvenes procedentes de hogares en situación de vulnerabilidad social
y/o con riesgos de desafiliación educativa. En efecto, desde la perspectiva de la
gestión de política a escala macro-social, la elaboración de la Estrategia Nacional de
Infancia y Adolescencia (ENIA) fue un acuerdo nacional que produjo un marco de
acción para el desarrollo de políticas de Estado orientadas hacia la protección de la
infancia y la adolescencia1. En ellas la inclusión social tuvo un lugar central en el
campo educativo, incluso en los debates del sistema político con los sectores
educativos y la sociedad civil participante2.
El concepto de inclusión social también fue introyectado por el discurso
pedagógico oficial y ha estado presente en los programas de políticas educativas
implementados en el último decenio, aunque según MANCEBO (2010) aún está en
construcción y la producción de conocimiento académico especializado tiene todavía
1La

elaboración del Plan de Acción 2010-2015 de la ENIA fue producto de un proceso de trabajo en el
Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y Adolescencia en el que se integró tanto información
procedente de investigaciones científicas como de debates en los que hubo amplia participación de
diversos organismos públicos, universidades, sociedad civil y actores y partidos políticos. Sus principios
orientadores implican un enfoque de derechos, promoción de la equidad, carácter universal y
fortalecimiento de la democracia.
2 En el ámbito educativo uruguayo, en el último decenio la noción de inclusión social conquistó, por lo
menos en los discursos, el lugar protagónico que antes tenían las nociones de calidad y de equidad.
En consonancia con ello, el foco de interés, que anteriormente estaba puesto en los bajos desempeños
académicos de los estudiantes y en su heterogeneidad en función del tipo de escuela, pasó a centrarse
en el fracaso del sistema educativo y de las organizaciones escolares, puesto de manifiesto en las altas
tasas de abandono y desafiliación educativa, que “coloca a los adolescentes y jóvenes en una situación
vulnerable frente al mercado de trabajo, compromete el ejercicio de la ciudadanía e incrementa la
probabilidad de vivir en pobreza durante una parte importante de su curso de vida” (Fernández y
Pereda, 2010, p. 205). Sobre esa base, el desafío novedoso de las políticas de inclusión educativa fue
“motivar la permanencia por el aprendizaje, esto es, mejorar los incentivos endógenos a la educación”
(ídem, p. 206).

mucho para aportar. Si bien esta visión ha sido tenida en cuenta en el ciclo de políticas
educativas implementadas, resulta clave considerar el perfil de ingreso a la EM de los
estudiantes, a efectos de promover un conjunto de acciones y procesos institucionales
orientados a facilitar la comprensión del entorno educativo y el abordaje de estas
diferencias en las diversas trayectorias con las que los estudiantes llegan a ese nivel
escolar, así como a dar cuenta de las barreras que limitan su aprendizaje, su
integración, permanencia y logros educativos (cf. ROMERO, 2011). Para ello, la
consideración del contexto institucional y, en especial, el conocimiento específico del
contexto organizacional son fundamentales. En definitiva, es en el centro educativo y
en la naturaleza de su clima organizacional donde todas estas dimensiones se
materializan cuando se implementa una política educativa, y es en el propio centro
educativo donde se concretan las posibilidades y las dificultades en consonancia con
el tipo de liderazgo ejercido, el mapa de actores y su conocimiento sobre el sentido de
las políticas, la atmósfera de aprendizaje existente, las condiciones de la
infraestructura, el proyecto y los objetivos que se comparten en la comunidad
educativa. El centro educativo es, en definitiva, el lugar concreto en el que las políticas
públicas se encuentran con sus destinatarios.
En concordancia con lo señalado precedentemente, MANCEBO (2010)
considera que “el paradigma de inclusión educativa exige dejar atrás el dispositivo
escolar único y buscar la innovación en la conjugación de las propuestas curriculares,
las metodologías de enseñanza, los tiempos y espacios de instrucción” (p. 6). Para
esto reconoce que es necesario generar un proceso en etapas en donde se produzca
la desnaturalización del fracaso escolar, la promoción de la diversidad de trayectorias
educativas, la insistencia en la necesidad de quebrar la homogeneidad de la oferta, la
resignificación del rol de maestros y profesores, y la advertencia que la desigualdad
puede operar como una verdadera trampa para los docentes, dificultando su
búsqueda de estrategias educativas que permitan a cada uno de sus alumnos el
desarrollo pleno de sus potencialidades individuales (ídem, pp. 6-7).
En el marco de diseño e implementación de políticas públicas, Uruguay
consideró algunas de estas dimensiones ya en el Plan de Equidad, implementado a
partir del año 2007, e intentó integrarlas en los contenidos planteados para consolidar
la matriz de protección social. En los discursos producidos en ese marco la inclusión

educativa fue asumida como prioridad. Dos fueron los principales problemas
observados: por un lado, el fenómeno de abandono de los estudios y la previsible
desafiliación educativa consiguiente, especialmente en el período de tránsito entre la
Educación Primaria y la EMB, así como entre ésta y la EMS (cf. FERNÁNDEZ,
CARDOZO; PEREDA, 2010; CARDOZO et al., 2014); por otro, la disparidad de los
resultados de aprendizaje en jóvenes de diversos sectores socio-económicos, un
factor decisivo en la reproducción de la pobreza y la desigualdad (cf. FERNÁNDEZ,
2010b).
La búsqueda de soluciones a ambos tipos de problemas dio lugar a que en el
último decenio se diseñaran e implementaran diversos planes y programas
específicos y focalizados. Para ilustrar mejor este contexto, cabe citar un fragmento
de un estudio reciente, en el que se afirma que los elementos innovadores introducidos
por los programas focalizados en el tránsito entre niveles escolares –en el marco de
las políticas de inclusión educativa implementadas– son los siguientes:
la fuerte coordinación inter-institucional con que se diseñan; ii) la disposición
de un acervo de instrumentos que combina en distintos grados incentivos
intrínsecos a la vida en el centro educativo (académicos, sociales) con
incentivos extrínsecos (becas, alimentación, subsidios, acceso a redes); iii) la
emergencia de nuevos roles en la organización educativa que combinan roles
didácticos y roles psicosociales; iv) el tratamiento explícito de la experiencia
académica del estudiante junto con otros miembros de su familia; v) la
articulación territorial de redes más o menos densas de información y trabajo
entre distintos tipos de agencias estatales (salud, desarrollo social, vivienda)
y organizaciones de la sociedad civil; y vi) la redefinición informal de las
relaciones funcionales de dependencia del centro educativo con las
inspecciones y las autoridades centrales (FERNÁNDEZ, RÍOS; ANFITTI,
2014, pp. 220-221).

Entre las políticas de inclusión educativa calificadas como innovadoras que el
Estado uruguayo ha venido instrumentando desde el año 2007, en atención a las
razones ya expuestas aquí nos interesan aquellas que se orientaron a reducir los
eventos de riesgo de desafiliación educativa y su impacto en el transcurso de
trayectorias académicas vulneradas en el período de tránsito entre la EMB y la EMS.
Los programas implementados en el marco de tales políticas pueden ordenarse
según su pretensión de cumplir con dos tipos de objetivos: “por un lado, fortalecer la
inclusión e integración a la escuela de adolescentes y jóvenes escolarizados pero que
tienen un alto nivel de riesgo académico o social de abandonar el curso. Por otro,
revincular a quienes han abandonado la educación formal sin completar el nivel que

estaban cursando” (CARDOZO et al., 2014, p. 28). El Programa Compromiso
Educativo (CE) fue diseñado para el cumplimiento del primero de esos objetivos.
CE es un programa interinstitucional creado a partir de un acuerdo suscrito en
octubre de 2010 entre la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el
Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC),
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Universidad de la República (UDELAR).
Nace, pues, a partir de un diseño central de política pública a ser aplicado en forma
descentralizada, con el propósito declarado de “apoyar las trayectorias educativas de
los estudiantes, potenciándolas y promoviendo su continuidad” (ANEP-MIDES, 2014,
p. 12) a través de tres componentes: Acuerdo educativo, Becas de estudio y Espacio
de referencia entre pares. Estos tres componentes fueron implementados a partir de
la consideración del centro educativo como “lugar de aprendizaje y acogida” para los
adolescentes (ídem, p. 13). En este marco de actuación la figura clave del Programa
es la del Articulador pedagógico, cuyo rol, en todos los casos considerados en la
investigaciòn realizada, está previamente inscripto en la estructura del centro
educativo como docente o bien como adscripto.
El objetivo específico del Programa CE, tal como quedó establecido en su
documento fundacional, es “contribuir a consolidar y enriquecer la matriz de
programas educativos existentes, para que los/las adolescentes y jóvenes accedan,
permanezcan y puedan potenciar sus trayectorias en el sistema educativo público,
logrando completar la educación media superior” (ANEP, INAU, MEC, MIDES y
UDELAR, 2011, p. 2). De acuerdo con lo planteado en ese documento, CE surgió
como respuesta a lo que en ese entonces se asumía como “una situación de
preocupación […] en particular en educación media superior: sólo el 36.5% de los
jóvenes de entre 20 y 29 años finalizó la Educación Media en alguna de sus
modalidades” (ibíd.); fue por eso que fijó como población objetivo a “los alumnos que
ingresan a 1º año de educación media superior, tanto en escuelas técnicas del CETPUTU como en liceos del CES de todo el país” (ibíd.).
Por su propio objetivo, CE ha contado con una Unidad de Gestión del Programa
que ha sido receptiva de lo producido en el nivel local. Esto ha sido reafirmado por los
discursos tanto de los integrantes y del director de CE como por los de los directores
de los centros educativos de Rivera que fueron producidos, en situación de entrevista,

en la investigación que da sustento a la presente ponencia. Las experiencias,
prácticas y propuestas locales han sido relevadas, según los integrantes de la Unidad
de Gestión, para ser incorporadas en las innovaciones que se introducen año a año
en el Programa. No obstante, no todos los centros educativos han manifestado una
apertura total para que la política educativa que implica CE permee efectivamente en
el ambiente de aprendizaje del centro y en sus prácticas cotidianas. Tampoco han
trabajado en su conjunto (aunque muchos de los discursos expresen lo contrario) en
sintonía con esta perspectiva de validar las prácticas locales como insumos claves
para la nutrición de las transformaciones de la política y sus metodologías de
implementación local.
Ahora bien, la educación, en tanto bien público, progresivamente ha requerido
de un conjunto de medidas sistemáticas, planificadas, consensuadas y evaluadas –
políticas públicas– que la regulen y consoliden el objetivo de lograr una sólida
integración social (cf. ANFITTI; RÍOS, 2014). La definición de estas medidas es
generada en los niveles político y político-institucional a partir de la asunción de que
la acción gubernamental es el elemento que consolida la perspectiva de la educación
que el gobierno transmite como un derecho, en el marco de lo que se considera como
“segunda generación de derechos de ciudadanía” (MARSHALL; BOTTOMORE,
1998). No obstante, esta concepción de la educación como derecho se concreta a
través de agencias y agentes en el campo educativo nacional y en los diversos
escenarios complementarios que tratan de responder a urgencias políticas,
económicas, institucionales y administrativas. Un ejemplo, a escala local, es el del
centro educativo que recibe e implementa la política definida centralmente y sobre la
que aporta innovación, pero sólo si su clima organizacional lo facilita y propicia.
Surge entonces la pertinencia, necesidad y conveniencia de considerar, en el
contexto uruguayo, la forma en que el nivel político-institucional desarrolla una política
educativa a través de un programa específico desplegado en el nivel territorial (en el
caso que nos ocupa, CE). Resulta fundamental, pues, prestar especial atención a la
dimensión organizacional, por lo menos en cuanto a conocer de antemano las
características del clima organizacional de los centros educativos que habrán de
participar en la implementación de las políticas en el nivel territorial o local, ya que ello
contribuirá al logro de una mayor eficacia en el cumplimiento de las metas, buenas

prácticas educativas en los centros y mejor aprovechamiento de la estructura de
oportunidades1 por parte de los estudiantes y sus familias. En la realidad observada,
la agencia humana local aparece como determinante en la construcción del sentido
de la política implementada.
Otro de los elementos básicos para el desarrollo organizacional de los centros
educativos y la gestión del conocimiento a nivel político-institucional es definir las
expectativas sobre las condiciones institucionales y organizacionales requeridas en el
escenario local con el fin de la implementación de una política descentralizada, como
es el caso de CE. Algunos insumos para facilitar esto los aporta una mirada cualitativa
sobre las múltiples formas en que se construye un sentido compartido en los centros
educativos, cuáles son sus modalidades de expresión y hasta qué punto el clima
organizacional está determinado por estos elementos simbólicamente integrados (cf.
FERNÁNDEZ, 2004).
Resulta crucial, entonces, conocer y reconocer las condiciones de los centros
educativos del escenario territorial tal como son percibidas por los actores que los
transitan; como ya hemos subrayado, es allí donde actúan los responsables de su
implementación en lo micro-social y donde se expresa el clima organizacional que
facilita u obstaculiza la concreción de la política.
BREVE ESTADO DEL ARTE SOBRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
EDUCACIONALES ESTUDIADOS EN URUGUAY
Tal como fue mencionado antes, entre los problemas educacionales que han
sido estudiados en Uruguay, principalmente desde el campo de la sociología de la
educación, la retención escolar en la EMS presenta altos niveles de ineficiencia: altas
tasas de repetición, rezago, abandono y desafiliación (cf. FERNÁNDEZ, coord., 2010;
CARDOZO, 2008). No obstante, en el noreste de Uruguay no existen estudios de corte
cualitativo que aporten un enfoque pluralista capaz de complementar esas
perspectivas, y los estudios existentes, mayoritariamente de corte cuantitativo, no son

1A

grandes rasgos, la estructura de oportunidades implica la disponibilidad de bienes y servicios que
los ciudadanos disponen en los ámbitos del Estado (políticas públicas que se concretan en
infraestructura, salud, educación, seguridad, etc.), el mercado (provisión de ingresos, en el ámbito
laboral, de los que las familias dependen para su reproducción y sobrevivencia) y la comunidad (ámbito
donde se plasman interacciones sociales atravesadas por movimientos sociales, asociaciones civiles,
solidaridades interpersonales, etc.).

lo suficientemente amplios como para permitir identificar y dar cuenta de la magnitud
y peso relativo de los factores organizacionales a la hora de explicar las problemáticas
presentes en las transiciones educativas entre un ciclo y otro, particularmente entre la
EMB y la EMS1. Por otra parte, si bien desde la década pasada en Uruguay ha habido
una marcada tendencia a investigar sobre los fenómenos de abandono y desafiliación
tanto en la EMB como en la EMS –debido a que el fenómeno era de proporciones
alarmantes para el desarrollo humano del país (cf. ACEVEDO, 2014; FERNÁNDEZ,
CARDOZO,

PEREDA,

2010;

BOADO,

FERNÁNDEZ,

2010;

FERNÁNDEZ,

BENTANCUR, 2008; FERNÁNDEZ, BOADO, BONAPELCH, 2008)–, no se han
desarrollado en forma suficiente estrategias explicativas con énfasis en la relación
entre la implementación de las políticas orientadas a abordar tales problemas y el
clima organizacional de los centros educativos en cuestión, ya que cada centro
educativo tiene una forma singular de liderazgo y de gestión que puede resultar
facilitadora o bien obstaculizadora en la implementación de políticas educativas.
No se debe soslayar que “la necesidad de incorporar las culturas y necesidades
locales [requiere] administraciones más ágiles y flexibles, más pequeñas, capaces de
ser abiertas y permeables a la integración de la comunidad local y su cultura”
(ESPÍNOLA apud FRANCO, 1995, p. 57). No obstante, la relevancia de lo local y su
incidencia en las políticas que se aplican en los centros educativos no suele estar
presente en los discursos y prácticas de sus colectivos docentes.
En suma, para implementar políticas educativas co-gestionadas entre el sistema
educativo y otros organismos del Estado, cuyo énfasis de gestión reside en el centro
educativo y su énfasis de decisión en la Unidad de Gestión Centralizada (interinstitucional y multidisciplinaria), es preciso atender a las dimensiones que presentan
sus características específicas y especialmente las singulares formas de su expresión
territorial, lo cual incluye la debida formación de las personas que lo integran, requisito
para propiciar una participación más eficaz orientada al cumplimiento de los propósitos
de la política.

1La

importancia de centrar la atención en los períodos de tránsito entre niveles escolares responde al
hecho, bien documentado, de que en Uruguay –y también en otras partes del mundo, como por ejemplo
en los EE.UU. (cf. Tinto, 2012)– los mayores eventos de riesgo de desafiliación educativa se producen
en esos períodos.

Corresponde destacar que a partir del año 2005 en Uruguay se han
implementado programas estatales bajo la modalidad de co-gestión inter-institucional,
con intervención directa del centro educativo implicado. Estos programas –entre ellos,
Programa Aulas Comunitarias, Programa de Impulso a la Universalización del Ciclo
Básico, Tránsito Educativo, y también CE– han contado con comisiones de trabajo
que en algunos casos operaron como Unidades de Gestión Inter-institucional
centralizada en la capital del país1. Estas unidades han tenido como objetivo la
organización de los recursos, la administración y la comunicación de los lineamientos
político-institucionales. Además, son ellas las que definen los ejes temáticos y
modalidades de trabajo (capacitación de los integrantes de sus equipos en algunos
programas –no en todos los casos–), así como el estilo y perfil de la supervisión
regional; también han incorporado el rol de facilitador que produce un enlace entre
territorio y sectorialidad y aplican algunas formas de evaluación de la política. Sin
embargo, en términos generales, las políticas no han sido evaluadas formalmente
desde las perspectivas de los usuarios ni tomando en consideración la experiencia de
los centros educativos que las co-gestionan a nivel local. Esto ha dado lugar a que el
conocimiento adquirido, si bien de algún modo ha podido ser capitalizado por los
equipos centrales de organismos públicos –que son los que logran acceder y
reflexionar acerca de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas–, no se
ha plasmado en los niveles locales para uso de la gestión educativa y de recursos
humanos.
En el caso del Programa CE la complejidad que se añade es que la Unidad de
Gestión es administrada a través de roles inscriptos en diferentes sub-sectores del
sistema educativo (el Consejo Directivo Central de la ANEP, el Consejo de Educación
Secundaria, el Consejo de Educación Técnico-Profesional, el Consejo de Formación
en Educación, la Universidad de la República) y en otros organismos públicos ajenos
1Corresponde

advertir que Uruguay es un Estado tradicionalmente macrocefálico y centralizado, que
determina el espacio nacional con reglas institucionales muy arraigadas en sectores como el educativo
y que recién en el último decenio de forma gradual ha ido desconcentrando servicios y políticas. El
territorio uruguayo está estructurado en 19 jurisdicciones político-administrativas (departamentos) que
históricamente han tenido debilidades institucionales vinculadas a su dispar desarrollo económico,
educativo, cultural y humano; los departamentos tienen una autonomía bastante relativa, ya que
dependen de las decisiones centralizadas que son las que facilitan los bienes y servicios del Estado.
En definitiva, son éstos los que constituyen la estructura de oportunidades integrada por el Estado, el
mercado y la comunidad, y son dependientes, justamente, de las capacidades institucionales existentes
(cf. Katzman, 1999; Filgueira 2001, Fernández, 2009).

a ese sistema: el MEC y el MIDES. Esto supone que el equipo que dirige la
implementación descentralizada pertenece a institucionalidades diferentes y a
culturas organizacionales diversas. Siendo así, este conjunto de instituciones, con sus
diferentes niveles de diseño, gestión e implementación de políticas, configura un
escenario de gran complejidad para el desarrollo de la implementación de políticas en
el nivel local, tanto en términos políticos como operativos, de gestión y administración.
Esto se suma a la complejidad que presenta el propio sistema educativo que lo
contiene.
El Programa CE se implementa en aquellos centros educativos que se
postularon en forma voluntaria. Por ende, las características de su presencia como
Programa en cada organización educativa tienen relación directa con el clima
organizacional. (No deben soslayarse las eventuales derivaciones que puedan existir
como consecuencia del carácter voluntario de esa postulación; es dable pensar que
una de ellas puede ser, por ejemplo, la dificultad, al interior del centro educativo, para
introyectar y apropiarse del Programa.) Si bien en la investigación nuestra unidad de
análisis fue el centro educativo, con foco analítico en su clima organizacional, el
fenómeno en el que éste incide es en el sentido e impacto que la propia política
educativa logra y la forma en que es fortalecida (o debilitada) por el clima
organizacional del centro educativo. En cada uno de sus ámbitos de acción, los
actores organizacionales producen un alto nivel de complejidad. Cuánto se modifican
lo local y el todo en dichas relaciones es una cuestión que habrá de variar de acuerdo
al grado de integración efectiva que tenga la política al contexto de su implementación.
A su vez, ello dependerá de las condiciones de gestión del conocimiento que sean
producidas en el centro por sus líderes, por los referentes de la política educativa y
por los roles de contacto directo con los destinatarios: los estudiantes.
En este sentido, se vuelve relevante la relación entre las intenciones de las
políticas educativas y los resultados que después se observan en la experiencia
concreta de las organizaciones escolares, así como en las relaciones e inter-retroacciones que determinan y son determinadas por contextos dinámicos y de alta
complejidad (cf. ASPRELLA, 2013). En el ámbito local cada centro educativo es una
construcción preexistente que a través del conjunto de normas formales o informales
orienta a individuos y grupos, pero también produce organización y regulaciones

específicas de la acción social. Es justamente en el marco de dichas regulaciones y
normas que se implementan nuevos programas, actores, roles y objetivos dirigidos a
los estudiantes con el fin de lograr un cambio en aquellas trayectorias educativas que
tienden a su truncamiento. Esto supone una forma específica de relacionarse con los
eventos educativos allí vividos por los sujetos1, de interactuar a partir de nuevas
premisas que el Programa supone y que, en el sentido que le otorga MORIN (2001),
produce una mutua afectación: de normas, de metodologías de trabajo, de conflictos
y, por ende, del clima organizacional allí imperante.
Los Programas inscriptos en políticas educativas descentralizadas2 expresan, en
algunos casos –con seguridad allí donde los equipos técnicos actuantes tienen un
adecuado nivel profesional y quienes ejercen roles de dirección y de gestión tienen
cierta experiencia político-institucional, un reconocimiento de los centros educativos
locales como objetos culturales, los cuales se manifiestan con una forma propia de
organización y gestión que se interrelaciona con el clima organizacional preexistente
y con una determinada estructura simbólica que requiere ser reconocida para lograr
equipos de trabajo integrados, aunque localizados en diferentes niveles de la
implementación de la política: centrales, sectoriales y territoriales (en el caso que nos
ocupa, en los centros educativos).
A la luz de lo expuesto –y de lo que la investigación realizada permitió constatar–
, tomando en consideración tanto lo establecido en el documento fundacional de CE
como el funcionamiento del propio Programa en cada uno de los centros educativos
donde fue aplicado, corresponde discutir si se trata efectivamente de un programa de
inclusión educativa sensu stricto. En rigor, es más correcto considerarlo como un
programa que se orientó hacia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes –y,
por ende, hacia la promoción de su persistencia en la EMS– más que hacia la
promoción, ampliación o democratización del acceso a ese nivel (y, por esta vía, hacia
la inclusión educativa). En todo caso, se debe valorar la pretensión de impactar
1

La expresión evento educativo engloba a eventos puntuales que se producen en la trayectoria escolar
del estudiante, tales como inasistencias, repetición, reprobación, abandono de cursos, etc. (cf.
Fernández, 2009).
2 Entre los Programas que se implementaron en Uruguay con foco en Educación Primaria, se destacan
Maestros Comunitarios (PMC), mientras que entre los que fueron implementados en EM se encuentran
los ya citados PAC y PIU, así como el Programa de Formación Profesional de Base (FPB), el Programa
Uruguay Estudia (UE) y el Plan Nacional de Educación y Trabajo (PNET-CECAP) hasta el año 2010.
En 2011 fue creado el Programa Compromiso Educativo para este mismo ciclo educativo.

positivamente en la reducción de ciertos eventos de riesgo que configuran formas de
exclusión, tales como altas inasistencias, abandono escolar y desafiliación educativa.
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RESUMO
Com a publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva PNEEPEI (BRASIL, 2008) surge uma nova reconfiguração nos modelos de atendimento e exigências
impostas aos professores para atuação na Educação Especial. Este artigo objetiva discutir a formação
e a atuação do professor de Educação Especial frente às atuais Políticas educacionais na perspectiva
da educação inclusiva, que hora se apresentam restringindo o público-alvo a ser atendido, mas
expandindo as exigências impostas para atuação destes profissionais neste contexto educacional
inclusivo, onde a prioridade de atendimento aos estudantes com deficiência se volta para as escolas
regulares através do Atendimento Educacional Especializado, o qual se constitui como o “diferencial”
dessa política. Assim, a formação de professores prevista para atuação com esse público passou a ser
direcionada pelo viés do gerenciamento de recursos e acessibilidade, com vistas a eliminar barreiras
para a aprendizagem que de acordo com as orientações, devem ocorrer em sala de aula regular. Para
isso, a pesquisa se constituiu como mista (qualiquantitativa), sendo aplicado como instrumento de
coleta de dados um questionário com o objetivo de atingir o maior número possível de participantes,
realizado via web, através da ferramenta Google Drive para os acadêmicos egressos do Curso de
Educação Especial - Diurno, da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, formados, nos anos de
2012 a 2014. Os dados apontam que, apesar da PNEEPEI preconizar uma formação voltada para
métodos e técnicas restringindo o atendimento do profissional de Educação Especial para os
estudantes com dificuldades de aprendizagem, alguns professores de Educação Especial atuam
apenas no atendimento ao público delimitado enquanto sua grande maioria continua a atender os
alunos com necessidades educativas especiais.
Palavras-chave: Educação Especial. Educação Inclusiva. Formação de professores. Políticas Públicas
em Educação.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho objetiva discutir a formação e atuação do professor de
Educação Especial frente às atuais Políticas educacionais na perspectiva da
educação inclusiva, que hora apresentam-se restringindo o público-alvo a ser
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atendido, mas expandindo as exigências impostas para atuação destes profissionais
no contexto educacional inclusivo.
Nesse sentido, esta escrita é fruto de uma pesquisa realizada com os egressos
do Curso de Educação Especial Diurno da Universidade Federal de Santa Maria UFSM nos anos de 2012, 2013 e 2014 visto que nestes anos formaram-se nas turmas
ingressantes nos anos posteriores à publicação da Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). A referida instituição
foi selecionada por ser a única Instituição Pública Federal a ofertar formação de
professores para atuar na Educação Especial quando da publicação da PNEEPEI
(BRASIL, 2008).
Para isso a metodologia utilizada teve uma abordagem mista (quantiqualitativa)
por entender-se que ao utilizar as duas abordagens é possível potencializar o
conhecimento integral do objeto pesquisado (SCHIMIDT, 2015). Como instrumento de
coleta de dados utilizou-se um questionário online desenvolvido através da ferramenta
Google docs no seu item formulários, composto de nove questões de múltipla escolha,
sendo que em duas delas mais de uma alternativa poderia ser marcada e uma questão
aberta com a finalidade de conhecer o campo de atuação dos professores de
educação especial bem como os estudantes contemplados pelo seu trabalho.
Com a finalidade de discutir a formação para atuação em Educação Especial
também foi realizada uma retomada histórica no cenário brasileiro da Educação
Especial, trazendo leis, decretos e resoluções que tratam sobre essa, apresentandose marcos importantes, evoluções de conceitos e perspectivas que, além de demarcar
os espaços das pessoas com deficiência, abordam sobre a formação de professores
para atuação nessa área.
EDUCAÇÃO ESPECIAL: DOS PRIMÓRDIOS À ATUALIDADE

Fazendo uma retrospectiva na história da Educação Especial, percebemos que
sua evolução teve como pioneiros o Instituto Benjamin Constant (IBC) que atuava na
aprendizagem de pessoas cegas e o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES)
que visava à educação literária e o ensino profissionalizante de pessoas surdas na
década de 50 do século XIX, conforme estudo realizado por Mazzotta (2005). Nesse
período a educação era restrita a poucos, geralmente para a classe dominante, onde

nem a “educação popular, e muito menos a dos deficientes, era motivo de
preocupação” (JANUZZI, 2012, p.14) e por isso esses institutos atendiam a poucos e
tinham os recursos escassos. A finalidade destes era a garantia de um posto de
trabalho a partir da reabilitação do estudante com deficiência, sendo que a grande
maioria destes após concluírem seus estudos permaneciam nos próprios institutos
como professores. Com isso, o modelo clínico de intervenção ganhou força e
predominou por muito tempo na educação das pessoas com deficiência, embora aos
poucos, esse público tenha conquistando seus novos e diferenciados espaços para
atendimento de acordo com suas especificidades.
Nos anos de 1990 com a Conferência da Educação para Todos (BRASIL, 1990)
e a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994), a educação das pessoas com
deficiência passou a ser repensada a partir da universalização do acesso à Educação
Básica e com isso, o paradigma da integração escolar passou a permear a oferta de
atendimentos na área da Educação Especial. Assim, com esse movimento emergindo,
a educação das pessoas com deficiência passou a ser tratada nos documentos oficiais
como parte integrante de um sistema educacional, considerando suas peculiaridades.
Com a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994), os atendimentos
destinados ao público com deficiência e/ou necessidades educativas especiais
poderiam ser realizados em espaços diferenciados como escolas especiais, classes
especiais, classes hospitalares, etc. Mesmo com as mudanças ocorridas, a formação
de professores para a atuação nessa perspectiva ainda tinha como foco a reabilitação,
ou seja, tornar os estudantes com alguma deficiência e/ou necessidade especial aptos
para se integrar a sala de aula regular e a sociedade.
Em 2008 com a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) o foco deslocou-se de uma intervenção com
características reabilitadoras para um viés educacional, onde a prioridade de
atendimento aos estudantes com deficiência foi delegado para as escolas regulares
de ensino tendo como apoio o Atendimento Educacional Especializado em
contraturno, de modo complementar e/ou suplementar, o qual se constitui como o
“diferencial” dessa política. Assim, a formação de professores prevista para atuação
com esse público passou a ser direcionada pelas políticas pelo viés do gerenciamento

de recursos e acessibilidade, com vistas a eliminar barreiras para a aprendizagem que
de acordo com as orientações, devem ocorrer em sala de aula regular.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL: O QUE
PRECONIZAM AS POLÍTICAS
A formação de professores para atuação específica em Educação Especial
começou a ser pensada há pouco tempo. Anteriormente, a atuação deste profissional
era subordinada a autoridade do médico, que era responsável pelos diagnósticos e
indicação do “tratamento” adequado. Assim, a preocupação maior com a formação de
professores para a Educação Especial teve seu início com a Política Nacional de
Educação Especial (BRASIL, 1994) que mesmo sem mencioná-la, traz como
dificuldades a serem removidas o “despreparo dos docentes e técnicos das escolas
regulares para atender ao alunado da Educação Especial devido à inadequação
curricular dos cursos de formação de magistério ao nível de 2º e 3º graus” (p.15).
Na LDB lei nº 9394/96 (BRASIL, 1996) também não há escritos sobre uma
formação específica para a Educação Especial, somente no art. 59 inciso terceiro
consta que será assegurado ao educando com deficiência “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”.
No decreto 3.298 de 1999 que regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de
1989 que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências, define em seu
artigo 49 inciso primeiro e terceiro a formação profissional para atuação em educação
especial sendo que esta deve ser garantida pelos órgãos e as entidades da
Administração Pública Federal direta e indireta e responsáveis pela formação de
recursos humanos:
I - formação e qualificação de professores de nível médio e superior para a
educação especial, de técnicos de nível médio e superior especializados na
habilitação e reabilitação, e de instrutores e professores para a formação
profissional;
II - formação e qualificação profissional, nas diversas áreas de conhecimento
e de recursos humanos que atendam às demandas da pessoa portadora de
deficiência.

Nesse contexto, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica (BRASIL, 2001) através da resolução nº 2/2001 preconizam que os sistemas
de ensino devem organizar-se quanto ao funcionamento da escola, contando para
isso com professores especializados e capacitados. Assim, em seu art. 18 afirma que
são considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos
que apresentam necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem que,
em sua formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre
Educação Especial adequados ao desenvolvimento de competências e valores,
devendo para isso, perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e
valorizar a educação inclusiva, flexibilizando a ação pedagógica nas diferentes áreas
de conhecimento de modo adequado às necessidades especiais de aprendizagem e
avaliando continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de
necessidades educacionais especiais, como também deve atuar em equipe, inclusive
com professores especializados em educação especial. Neste mesmo artigo, traz
quem são considerados os professores especializados em educação especial, sendo
aqueles

que

desenvolvem

competências

para

identificar

as

necessidades

educacionais especiais para definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de
estratégias

de

flexibilização,

adaptação

curricular,

procedimentos

didáticos

pedagógicos e práticas alternativas, adequados ao atendimentos das mesmas, bem
como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe comum nas práticas que
são necessárias para promover a inclusão dos alunos com necessidades
educacionais especiais. Para sua atuação, estes professores deverão comprovar
formação em cursos de licenciatura em Educação Especial ou em uma de suas áreas,
preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para educação
infantil ou para os anos iniciais do ensino fundamental, e ou complementação de
estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação especial, posterior à
licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do
ensino fundamental e no ensino médio. Logo, aos professores que já estão exercendo
o magistério devem ser oferecidas oportunidades de formação continuada, inclusive
em nível de especialização, pelas instâncias educacionais da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

Em 2003 é implantado o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade
(BRASIL, 2003) visando apoiar a transformação dos sistemas de ensino em sistemas
educacionais inclusivos, promovendo o processo de formação de gestores e
educadores para a garantia do direito de acesso de todos à escolarização, à oferta do
Atendimento Educacional Especializado e à garantia da acessibilidade.
Assim em 2007 é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE
(BRASIL, 2007) que em um de seus eixos trata sobre a formação de professores, mas
para a área da Educação Especial há apenas uma nota de rodapé, mencionando
como uma ação deste PDE, a formação continuada para professores na Educação
Especial. O que temos é uma explicação teórica de que a educação de modo geral
deve ser voltada para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos através da
socialização.
Ainda em 2007 amplia-se a implantação das SRM, sendo divididas em dois tipos:
SRM Tipo I, constituídas por microcomputadores, monitores, fones de ouvido e
microfones, scanner, impressora laser, teclado e colmeia, mouse e acionador de
pressão, laptop,

materiais

e

jogos

pedagógicos

acessíveis, software para

comunicação alternativa, lupas manuais e lupa eletrônica, plano inclinado, mesas,
cadeiras, armário, quadro melanínico. Já as SRM Tipo II possuem os recursos da sala
Tipo I, acrescidos de alguns recursos específicos para o atendimento de alunos com
cegueira, tais como impressora Braille, máquina de datilografia Braille, reglete de
mesa, punção, soroban, guia de assinatura, globo terrestre acessível, kit de desenho
geométrico acessível, calculadora sonora, software para produção de desenhos
gráficos e táteis.
Em 2008 com a PNEEPEI a formação para a atuação na Educação Especial
passa a ser diretamente vinculada com a formação para atuação nestas salas de
recursos multifuncionais no âmbito do Atendimento Educacional Especializado (AEE),
que nesta política, torna-se o foco principal, limitando-se ao seu público alvo que
passa a serem constituídos por pessoas com deficiência (física/motora, mental,
intelectual),

Transtornos

Globais

do

desenvolvimento

e

Altas

Habilidades/Superdotação. Ainda neste ano o decreto nº 6.571/2008 revogado pelo
decreto 7.611/2011 dispõe sobre o AEE definindo suas características.

Assim, em 2009 é publicada a resolução 04 a qual Institui Diretrizes Operacionais
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica - modalidade
Educação Especial (BRASIL, 2009), que traz uma série de incumbências para o
professor, sendo que para atuar no AEE de acordo com o Art. 12 deve possuir
formação inicial que habilite para o exercício da docência e formação específica para
a Educação Especial. Com isso, em seu Art. 13 são delimitadas as atribuições deste
profissional no âmbito deste atendimento, explicitando que devem identificar, elaborar,
produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias
considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação
Especial; elaborando e executando o plano de Atendimento Educacional
Especializado, como também, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos
recursos pedagógicos e de acessibilidade e organizando o tipo e o número de
atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais na sala de aula comum
do ensino regular e em outros ambientes da escola. Também faz parte de sua
atribuição estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; orientando
professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados
pelo aluno; ensinando-os a usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades
funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação, estabelecendo assim,
articulação com os professores da sala de aula comum.
Nessa perspectiva, percebe-se que as exigências impostas pelas políticas para
a atuação do professor de AEE são amplas e sugerem que os mesmos sejam
profissionais multifuncionais, ou seja, que deem conta das questões pertinentes ao
processo educacional de “todos” os alunos. É conveniente ressaltar ainda, que o
público alvo da Educação Especial historicamente foi constituído por alunos com
deficiências e também com necessidades educativas especiais, ou seja, aqueles com
dificuldades em seu processo de aprendizagem. No entanto, com a Política Nacional
da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) temos
uma delimitação nesse público, passando a ser constituído somente por alunos com
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
E, nos casos que implicam em necessidades educativas especiais ou transtornos
funcionais específicos como denomina a política, a Educação Especial passa a ter a

exigência de uma atuação articulada com o ensino comum, orientando para o
atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos.
Face ao exposto, podemos dizer que o foco das políticas públicas voltadas para
a Educação Especial a partir de 2008 está no atendimento às pessoas com
deficiências,

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação apostando para isso em uma formação de professores
“multifuncionais” e “generalistas” que passam a dominar técnicas e recursos com
vistas a eliminar barreiras.
METODOLOGIA
A pesquisa se constituiu como mista (quantitativa e qualitativa) ou
quantiqualitativa, pois,
Uma mescla entre esses dois modelos - quanti e qualitativo - pode
potencializar o conhecimento integral do objeto pesquisado, avançando no
desenvolvimento do conhecimento e contribuindo para a construção de
teorias (SCHMIDT, 2015, p.185-186).

Constituiu-se também como documental, pois se apoiou em leis, decretos e
normativas no âmbito da Educação e da Educação Especial, como traz Oliveira (2015)
“a pesquisa documental em educação é uma “visita” que o pesquisador faz a
documentos que tenham significado para a organização da educação ou do ensino,
com o objetivo de empreender uma análise, em geral crítica, das propostas em
questão” (p.68).
Assim, foi realizada tendo como instrumento para coleta de dados um
questionário, que, de acordo com Mendes et al (2015) “representa o principal
instrumento de busca de dados por amostragem, pois deve ser aplicado quando há
um grande número de participantes” (p.135). Dessa forma, o questionário utilizado foi
via web elaborado pelas pesquisadoras na ferramenta “google docs” em seu item
formulários. Este formulário foi enviado por correio eletrônico para os sujeitos da
pesquisa. Ressalta-se o fato da pesquisa ter sido conduzida com comprometimento
ético em relação aos sujeitos participantes da mesma, através do Termo de
Consentimento e Livre Esclarecimento e o Termo de Confidencialidade.
Os sujeitos da pesquisa foram Egressos do Curso de Educação Especial Diurno
da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM dos anos 2012, 2013 e 2014 por ser

esta, na época da publicação da PNEEPEI (BRASIL, 2008), a única instituição pública
federal do Brasil que teria alunos concluintes nos anos acima delimitados.
Para isso, inicialmente foi realizada uma investigação na Secretaria do curso de
Educação Especial - Diurno da UFSM buscando os nomes dos egressos de acordo
com o tempo delimitado (2012 a 2014). De posse dos nomes dos egressos em cada
ano, o contato inicial foi mediante a rede social Facebook para realizar o levantamento
dos seus e-mails. Desta forma, conseguimos o contato de 96 dos 98 egressos do
nosso recorte temporal, destes, 30 formaram-se em 2012, 36 formaram-se em 2013
e 32 concluíram seu curso em 2014. Após, enviamos e-mail com o convite e o aceite
para participação na pesquisa, o qual foi respondido e assinalado via web. Com os
questionários respondidos, exportamos para o Excel em formato de gráfico com as
categorias de respostas que serão apresentadas e discutidas nos resultados da
pesquisa. O questionário contou com dez questões, sendo nove delas de múltipla
escolha e uma dissertativa. Antes de responder ao questionário, era necessário
aceitar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e caso aceitasse o referido
termo, o sujeito era redirecionado a responder as questões, caso não aceitasse, as
perguntas não eram mostradas e o questionário era encerrado.
O público inicial da pesquisa contou com 96 egressos, destes 96 questionários
enviados via web, apenas 52 sujeitos responderam, totalizando 54,17% de retorno.
Contudo, 51 egressos aceitaram ao Termo de Esclarecimento Livre e Consentido,
respondendo ao questionário e um egresso não aceitou responder. De posse dos
dados coletados, partimos para a análise das questões que constavam no
questionário e suas respectivas respostas.
A primeira questão referia-se ao ano que os egressos se formaram no curso,
sendo que 62,7% (32 egressos) responderam terem se formado em 2014, 21,6% (11
egressos) em 2013 e 15,7% (8 egressos) em 2012.
A segunda questão referia-se ao trabalho do egresso na área da Educação
Especial, sendo que um percentual de 70,6% (36 egressos) responderam que
trabalham na área e 29,4% (15 egressos) responderam que não.
A terceira questão referia-se a cidade de sua atuação profissional, onde, 9
egressos responderam estar atuando na cidade de Santa Maria (RS), um egresso em
Faxinal do Soturno (RS), um em Camaquã, um em Dilermando de Aguiar (RS), um

atuando em duas cidades: Pejuçara e Tapera (RS), um em Jaguari (RS), um em Sete
de Setembro (RS), um em São Borja (RS), um em Cacequi (RS), um em Sapiranga
(RS), um em Maçambara (RS), um em Venâncio Aires (RS), um em Rio Grande (RS),
um em Vila Nova do Sul (RS), um em São Leopoldo (RS), dois em Caçapava do Sul
(RS), um que não descreveu a cidade apenas o estado de atuação como Rio Grande
do Sul e seis em cidades do estado de Santa Catarina.
A quarta questão perguntava em qual Setor da Educação Especial o egresso
atua. Nesse contexto, 52,8% (19 egressos) responderam que atuam em Sala de
Recursos Multifuncional como Professor de Atendimento Educacional Especializado
(AEE), 25% (9 egressos) são monitores de aluno, 13,9% (5 egressos) atuam em APAE
ou Escola Especial, 5,6% (2 egressos) responderam “outros”, sem definir sua atuação
e 2,8% (1 egresso) atua como professor de Educação Especial/bidocente. A partir
dessa questão, apenas as respostas Professor de AEE em Sala de Recursos e
Professor de Educação Especial/bidocente permaneceriam respondendo ao
questionário, para os demais, o questionário encerrava-se nesta referida questão,
devido aos objetivos do mesmo.
A quinta questionava se o egresso atendia apenas o público alvo da Educação
Especial definido na Política (2008), 55% (11 egressos) responderam que não e 45%
(9 egressos) responderam sim, atendiam somente este público alvo.
A sexta questão correspondia ao tipo de especificidades atendidas pelo egresso.
O respondente poderia optar por mais de uma alternativa. Assim, 85% (17 egressos)
atendem alunos com deficiência intelectual, 65% (13 egressos) atendem alunos com
TGD, 45% (9 egressos) atendem alunos com deficiência múltipla, 45% (9 egressos)
atendem alunos com deficiência física, 35% (7 egressos) atendem alunos com TDAH,
35% (7 egressos) atendem alunos com deficiência auditiva, 40% (8 egressos)
atendem alunos com altas habilidades/superdotação, 30% (6 egressos) atendem
alunos com Dislexia, 35% (7 egressos) atendem alunos com deficiência visual, 5% (1
egresso) atende alunos com discalculia, 5% (1 egresso) atende alunos com disgrafia,
5% (1 egresso) atende alunos com disortografia, 20% (4 egressos) atendem alunos
com outras especificidades não definidas.
DISCUTINDO OS RESULTADOS DA PESQUISA

A partir da aplicação do questionário notou-se que grande parte dos sujeitos
participantes da pesquisa correspondia aos egressos do ano de 2014, seguido do ano
de 2013 e um pequeno número, correspondia ao ano de 2012.
É conveniente salientar que alguns sujeitos ficaram em dúvida quanto à
aceitação em responder ou não ao questionário por não estarem atuando na área de
Educação Especial, fator que pode ter influenciado a não participação de alguns
egressos na pesquisa. Mas, a orientação repassada aos mesmos pelas
pesquisadoras era de que respondessem, pois buscávamos dados para a pesquisa e
este fato seria um dado relevante.
Dos 51 sujeitos participantes da pesquisa, um não aceitou o termo de
consentimento que redirecionava para o questionário, assim este sujeito não
respondeu aos questionamentos. Dos sujeitos que responderam 35 atuam na
Educação Especial enquanto 15 não o fazem, o que aponta estar a maioria dos
egressos atuando em sua área de formação.
Pode-se constatar também, que um número majoritário exerce suas atividades
na cidade de Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul e em cidades próximas a
esta, havendo também, seis sujeitos em cidades do estado de Santa Catarina.
Verificou-se que a maioria dos egressos trabalha com o AEE em Sala de
Recursos Multifuncional e que outros, apesar de possuírem formação em nível
Superior na área da Educação Especial, trabalham como Monitor de aluno, sendo que
para exercer essa função não há exigência de Curso Superior, o que tem
descaracterizado a atuação dos licenciados na área. Embora a Política de Educação
Especial dê ênfase ao ensino regular e ao AEE como forma de “incluir” os alunos com
deficiências, ainda há licenciados na área que atuam em APAES ou escolas especiais.
Frente ao exposto, pode-se dizer que a maioria dos sujeitos da pesquisa atua na
área da Educação Especial, principalmente com o AEE, mostrando que há campo de
trabalho para o Licenciado em Educação Especial, mas que a partir das políticas
públicas para a Educação Especial, essa atuação ainda está muito atrelada a este
atendimento, apontando que apenas uma minoria realiza outros tipos de intervenções
ou um trabalho colaborativo nas instituições onde atuam.
Também se constatou que no âmbito do AEE a atuação destes profissionais na
sua grande maioria não ficou restrita ao público delimitado na PNEEPEI (BRASIL,

2008), embora alguns realizem apenas o AEE com estudantes público-alvo da referida
política.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a popularização do conceito educação inclusiva pode-se perceber
inúmeras mudanças, principalmente conceituais, nas políticas públicas que versam
sobre a educação de pessoas com deficiências, abrangendo também, a área da
Educação Especial. Diante do exposto, é possível dizer que a Educação Especial no
seu aspecto conceitual passou a ser tratada não mais como um conjunto de
atendimentos que poderiam ser realizados com diferentes formas de organizações e
em diferentes espaços podendo substituir o ensino na sala de aula regular, mas sim,
como a modalidade que realiza o AEE de alunos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, de forma complementar e/ou
suplementar e não substitutivo ao ensino em sala de aula regular.
Assim, a formação para atuação em Educação Especial também precisou ser
reestruturada, uma vez que, agora o público está delimitado aos estudantes acima
mencionados e restritos para aqueles que possuem necessidades educativas
especiais. No entanto, a pesquisa apontou que a maioria dos egressos (55%) que
atua em SRM no âmbito do AEE atende para além dos estudantes público alvo, atende
também aqueles com necessidades educativas especiais, os quais a política restringe,
pois nem sempre há profissional especializado para realizar o atendimento destes.
Nessa conjuntura, para atingir às exigências impostas por um sistema educacional
inclusivo são atribuídas múltiplas funções ao professor de Educação Especial
Com isso, o foco das políticas públicas neste contexto educacional inclusivo
voltou-se para a organização e oferta do AEE, preferencialmente, em Sala de
Recursos Multifuncional - SRM, cabendo ao profissional que realiza o AEE promover
a “acessibilidade” para o aluno com deficiência por meio da realização das atividades
enfatizadas como sendo próprias desse atendimento.
Embora essas mudanças tenham ocorrido no âmbito do sentido conceitual,
pouco transformaram, e ainda, criaram a falsa ideia de mudança de perspectivas no
âmbito dos significados, o que acarretou a redução do campo da Educação Especial

e da atuação profissional nesta área para produção e aplicação de recursos e técnicas
ou mesmo reduzindo a Educação Especial a um mero sinônimo de AEE.
Portanto, a partir dos dados levantados na pesquisa pode-se concluir até o
presente momento, que a atuação do professor de Educação Especial está
predominantemente relacionada ao AEE (52,8%), sendo nesse contexto de acordo
com as políticas educacionais diretamente relacionada à remoção de barreiras para
que o educando com deficiência possa ter acesso, participar e aprender na sala de
aula regular, reduzindo a ação do professor de Educação Especial a um “aplicador”
de técnicas, ou seja, transformando a Educação Especial em sinônimo de
acessibilidade.
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RESUMOS

ANÁLISE DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM UMA ESCOLA PÚBLICA
MUNICIPAL
Tamara Conti Machado1
Glades Teresa Félix2
Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
Este trabalho trata de um recorte de uma investigação realizada numa escola pública sobre a
gestão escolar e objetivou analisar as práticas de gestão a partir de um estudo realizado na
disciplina de Políticas públicas e gestão da escola básica num Curso de formação de
professores. Com base nos referenciais de Oliveira, Gadotti e Luck sobre Gestão Participativa,
Gestão Compartilhada e Gestão Democrática, o estudo se fundamenta na importância do
cumprimento e da eficácia das políticas educacionais, onde a relação teoria e prática estejam
articuladas. Constituiu-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso (Yin, 2003 e
Minayo, 2005) com base em documentos e levantamentos de dados sobre a aplicabilidade da
Constituição Federal de 1988, da LDBEN 9394/96, da Lei 8069/90 (ECA), dos recursos
financeiros e dos programas governamentais, da carreira, dos salários e das condições de
infraestrutura. O público alvo foram 4 sujeitos escutados por meio de um roteiro de entrevista
contendo perguntas fechadas e abertas. Participaram das entrevistas uma professora, a
diretora da escola, a coordenadora pedagógica e um aluno, além de observações casuais
sobre a estrutura física da escola. Após a coleta e análise dos dados, procurou-se categorizar
e relacionar os resultados com os conteúdos estudados na disciplina. Resultados: observouse que os conteúdos estudados permeiam o Projeto político-pedagógico, o Regimento Escolar
e os demais documentos da escola, porém há dificuldade de perceber isso no discurso e nas
ações observadas; os entrevistados deram ênfase a falta de verbas, atrasos nos repasses,
maior autonomia para administrar a verba, professores desmotivados e alguns com
resistência as mudanças propostas na LDBEN 9394/96, no PNE 2014 e no ECA, além de
críticas ao não cumprimento do pagamento do Piso salarial, a estrutura física antiga da escola
que precisa de muitas adequações para receber melhor os alunos. Diante de tantos
problemas no cotidiano escolar, ainda assim, o aluno entrevistado disse gostar da escola.
Conclui-se que a equipe diretiva da escola investigada deve empreender mais esforços, ações
e reflexões capazes de propiciar a articulação entre os documentos que norteiam a política
educacional e a prática da realidade escolar, como também desafiarem-se no compromisso
de comprometer o poder público, os professores, os alunos e os pais com a construção de
uma gestão participativa, democrática e compartilhada, em favor de uma escola pública de
qualidade.
Palavras-chave: Gestão Participativa. Gestão Compartilhada. Gestão democrática
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A QUALIDADE DO PROCESSO AVALIATIVO NA UNIVERSIDADE: REFLEXOS
EM TORNO DO PROJETO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PAMPA
Rafael Martins Sais1
Maria Isabel da Cunha
Eixo 1 – Gestão da Educação Básica e Superior
Com o propósito explícito de elevar a qualidade do ensino superior e de, implicitamente,
atender aos organismos internacionais ao final dos anos 80 começaram a surgir no Estado
brasileiro politicas públicas de avaliação da educação superior. Diante disso diferentes
instrumentos foram criados como o Programa de Avaliação da Reforma Universitária, o
Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, o Exame Nacional de
Cursos, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes e por fim, ainda vigente desde
2006, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES que busca, através
de diferentes instrumentos, solidificar e regulamentar o papel do Estado em torno de uma
politica pública avaliativa do ensino Superior com a finalidade de buscar “a melhoria da
qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento
permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a
promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições
de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos
valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e
da identidade institucional” (BRASIL, 2004). Segundo MENEGHEL, ROBI e DA SILVA (2006)
“a avaliação da educação superior proposta pelo SINAES caracteriza-se por contextualizar
diferentes procedimentos de avaliação e por estar alinhada à percepção desta enquanto
instrumento de política educacional voltado para a defesa da qualidade, da participação e da
ética na educação superior”. O objetivo deste trabalho é demonstrar o quanto a politica da
qualidade esta alinhada nos projetos de avaliação das Universidades analisando os
documentos de uma Universidade pública específica, caracterizando o estudo como um
estudo de caso (YIN, 2004; 2008). O caso, estudado ainda observa uma universidade com
características bem singulares: já nasceu no contexto da politica de Avaliação vigente e não
sofre de “vícios” pelos quais as Universidades públicas mais antigas passaram; é de natureza
multicampi tornando a construção de um modelo de Avaliação Institucional ainda mais
complexo. As conclusões, ainda que parciais, tendem a perceber que, no projeto de avaliação
vigente desta Universidade as características explícitas da qualidade não são claramente
perceptíveis principalmente quando analisadas pragmaticamente, todavia, algumas
características como “excelência acadêmica” e “qualificação do ensino de graduação”
sobressaem sobre as demais características, revelando a adesão as funções básicas de uma
instituição de Educação Superior preocupada com uma de suas finalidades básicas que é o
ensino de graduação ainda que, não demonstrem especificamente o tipo de qualidade
pretendida.
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REFLEXOES SOBRE O PROJETO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE UMA
UNIVERSIDADE MULTICAMPI: O CASO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PAMPA
Rafael Martins Sais1
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Eixo 1 – Gestão da Educação Básica e Superior
Os processos de avaliação institucional têm tomado forma e dimensões que aproximam as
dimensões avaliativas dos processos regulatórios, ainda que em diferentes dimensões nas
Instituições de Educação Superior cujos contextos socioeconômicos, territoriais e de
financiamento são bem distintos, servindo como parte quase exclusiva do processo
regulatório por parte do Estado para instituições públicas, privadas ou até mesmo as
comunitárias. Com isso discursos como o da qualidade emergem e tem sido objeto de
disputas ideológicas e de forças de poder no âmbito das instituições de ensino superior de
uma maneira geral. No âmbito dos sistemas de ensino, como afirma Martins (2002), “o
discurso que tem fundamentado a necessidade de reformas educacionais contemporâneas
vem fazendo apelo à excelência, eficácia e eficiência, à competitividade e outros aspectos da
racionalidade econômica” (p. 271). Percebe-se a invariável disposição de que a melhoria dos
sistemas educativos esteja atrelada aos indicadores de produtividade. Tal posição é
decorrente das mudanças da concepção de Estado, que assume, cada vez mais, uma função
regulatória, através dos mecanismos de avaliação. Como reflexo e dentro da politica de
Avaliação das Universidades brasileiras se tem o trabalho realizado pelo Ministério da
Educação e pelo órgão regulador (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP) em torno do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
vigente desde 2006. O estudo foi realizado em torno da proposta de avaliação institucional
regulamentada no âmbito da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA caracterizandose como um estudo de caso. Os resultados da pesquisa mostraram que, dado a natureza
multicampi, o projeto de avaliação da Universidade apresentam algumas características
exclusivas que as distinguem de outras universidades como a organização em “comitê local
de avaliação” no âmbito da Unidade Universitária (campus) e “comitê central de avaliação”
composto por representantes dos comitês locais, administração da universidade, discentes e
membros externos. Ainda seu projeto de avaliação é composto por “ciclos avaliativos”
realizado a cada três anos, a contar do ano de 2012. As conclusões são de que o processo
da referida Universidade são muito novos e nascem de uma forma complexa para produzir
grandes reflexos e precisam refletir situações da práxis acadêmica em diferentes contextos e
principalmente adequar-se ao planejamento institucional, fato que, na atualidade, dado o
projeto de desenvolvimento institucional vigente, ainda não conseguiu refletir as mudanças
necessárias.
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ENSINO- APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NA EJA: DESAFIOS E
POSSIBILIDADES PARA A GESTÃO ESCOLAR
Silvia Silveira Cardoso1
Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
O presente trabalho possui como temática central os desafios e possibilidades da gestão
escolar no ensino-aprendizagem de língua inglesa na educação de Jovens e Adultos (EJA).
A pesquisa apresenta como objetivo geral, analisar como a gestão escolar discute e organiza
o ensino-aprendizagem de língua inglesa na modalidade EJA. A instituição educacional onde
a pesquisa foi realizada, trata-se de uma escola Estadual da cidade de Santa Maria, RS, está
localizada na região central da cidade e possui a modalidade EJA no período noturno. A
metodologia utilizada para desenvolver este estudo pautou-se em uma pesquisa de
abordagem qualitativa do tipo estudo de caso e utilizou-se como fonte de dados entrevistas
semiestruturadas com professores de língua inglesa que desenvolveram ações pedagógicas
na modalidade EJA e com a equipe diretiva e supervisão da escola. Para fundamentar este
estudo, utilizaram-se como referencial teórico os seguintes autores: Aranha (2003), Freire
(1997), Gadotti (2005), Lück (2006), Paro (2007), Sander (2005), entre outros. A partir desta
pesquisa, percebeu-se que as ações pedagógicas de língua inglesa, realizadas na
modalidade EJA, necessitam de planejamento por parte dos educadores, assim como a
integração e o diálogo entre os professores e a equipe diretiva da escola. É importante que
os objetivos educacionais estejam adequados à realidade dos educandos, pois o perfil dos
educandos da EJA é diversificado, há educando que apesar de terem tido a oportunidade de
estudarem na infância, não lhe foram proporcionadas condições para que permanecessem
na escola.
Palavras-chave: Gestão escolar. Língua Inglesa. Educação de Jovens e Adultos.
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SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (SINAES):
COMPREENDENDO A BASE DOCUMENTAL E LEGAL
Antônio Carlos Minussi Righes1
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Eixo 1 – Gestão da Educação Básica e Superior
O presente artigo, produzido com o apoio do Programa Observatório da Educação, da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil e
desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa “Elos” da Universidade Federal de Santa Maria, tem
por objetivo apresentar a base documental e legal que fundamenta o processo de avaliação
externa das avaliações propostas nas Instituições de Ensino Superior do Brasil –
especificamente no que se refere ao Sistema Nacional de Avaliação Superior – Sinaes. A
sustentação teórica ampara-se, nos estudos de Dias Sobrinho (2002); Fernandez Lamarra
(2004, 2005, 2007); Nóvoa (2009); além das seguintes legislações: Constituição Federal
(1988); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei n. 9.394 (1996) e Lei n.
10.861/2004, que institui o Sinaes (BRASIL, 2004). Assim, para poder explicitar este estudo,
foi realizado uma investigação com base na análise bibliográfica da legislação e de artigos
científicos, sendo por isso considerado um estudo documental, conforme Gil (2011),
considerando o levantamento histórico, legal e contextual da avaliação de cursos superiores
do Brasil. Destaca-se a necessidade de compreender como o Sinaes foi evoluindo ao longo
do tempo e como a avaliação se desenvolve atualmente observando como a avaliação dos
cursos é realizada externamente por meio do Instrumento de avaliação de cursos presenciais
e a distância (INEP, 2016), atualizado em 2015, além de Decretos, Portarias, e demais
legislações relacionadas que conformam o arcabouço legal do Sinaes. O material colhido e
apresentado permitiu traçar a realidade das avaliações de cursos superiores do Brasil,
apresentando algumas das variáveis preponderantes nesta pesquisa e de alguns dos pontos
na busca por compreender como se desenvolve a qualidade da educação no Brasil nas
respectivas políticas públicas de avaliação. Destaca-se que a visão de regulação do sistema,
se sobrepõe a questão do desenvolvimento da qualidade. Além disso, sendo o nosso Sistema
Federal de Educação Superior muito diversificado, torna-se difícil a elaboração de
instrumentos que avaliem respeitando a autonomia e desenvolvendo a qualidade nas mais
diversas instituições.
Palavras-chave: Base documental. Avaliação da educação superior. Sinaes. Qualidade
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CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA ESCOLA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL E INTERLOCUÇÕES COM O CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
Luciana Guilhermano da Silva1
Marilene Gabriel Dalla Corte2
Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
Esse trabalho de pesquisa e extensão do Programa de Licenciatura – PROLICEN da
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, que também integra uma pesquisa relacionada
ao Observatório de Educação (OBEDUC/CAPES) desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Elos
– UFSM, surgiu no sentido de perceber a dificuldade que as comunidades escolares tem
quanto a fundamentar, articular e organizar seus projetos político-pedagógicos (PPPs) em
conformidade com os preceitos teóricos e legais. O PPP indica grandes expectativas e precisa
retratar as ideias e desejos da comunidade escolar em relação à escola, permitindo que
escolhas sejam feitas para a educação de todos, ao trazer os valores que orientam a ação
educativa, as ideologias e a discussão do contexto local, nacional e internacional. Com o
objetivo de promover a reflexão teórico-prática acerca dos limites e das possibilidades
evidentes no processo de [re]construção dos PPPs das Escolas Municipais de Educação
Infantil de Santa Maria – RS, em sua interlocução com o Conselho Municipal de Educação
(CME), esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa, com base na
análise documental da legislação educacional e municipal e dos PPPs de cinco Escolas
Municipais de Educação Infantil (EMEI) de Santa Maria – RS, além da realização de
entrevistas semiestruturadas com as gestoras das escolas e a Assessora do CME. Como
referencial teórico foram utilizados os estudos de Gadotti (2000), Gonçalves e Abdulmassih
(2001), Libâneo (2004) e Padilha (2003). Os documentos legais analisados foram a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/96), a Resolução CNE nº 04/2010,
a Resolução CNE nº 07/2010 e a Resolução CMESM nº 29/2011. Constatou-se a importância
e a necessidade das EMEIs, a SMED e o CME investirem em estratégias de [re]articulação
dos tempos e espaços que possibilitem e ampliem o diálogo e a participação nos processos
de gestão democrático-participativa, especialmente porque esta perspectiva amplia e qualifica
os processos de [re]construção e consecução compartilhada do PPP escolar. Torna-se
relevante que o conhecimento sobre aspectos legais e normatizadores relativos às políticas
públicas para a Educação Infantil seja melhor trabalhado por meio de reuniões e encontros,
tanto nas escolas como no CME, para definir com a comunidade escolar as prioridades, metas
e ações político-pedagógicas da escola, destacando-se nesse processo a valorização do
trabalho comprometido, coletivo e participativo que a legislação nacional e municipal prevê.
Nesse sentido, o CME e a SMED poderão fortalecer os processos de gestão educacional no
que diz respeito ao apoio e proposição de novas normativas e/ou [re]definição de legislação
vigente, dessa maneira, tais iniciativas poderão repercutir na melhoria das práticas políticopedagógicas, na formação e na participação nos processos de gestão dos profissionais da
educação nos processos de gestão escolar.
Palavras-chave: Projeto Político-pedagógico. Educação Infantil. Políticas Públicas.
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INVESTIGANDO GASTOS COM EDUCAÇÃO EM TRÊS MUNICIPIOS DA
FRONTEIRA OESTE DO RS: UMA ANÁLISE DO FUNDEB
Ederson Nunes Bueno1
Calinca Jordânia Pergher2
Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
A educação básica pública, segundo Constituição Federal de 1988, é um direito de todos os
brasileiros, deve ser custeada pelo Estado por meio da arrecadação tributária e ser ofertada
com condições de qualidade, garantido o acesso, a permanência e êxito a todos. Neste
sentido, é extremamente importante estudar o financiamento da educação pública, pois auxilia
na compreensão da relação entre qualidade educacional versus recursos aplicados. Visando
qualificar este debate, surge o projeto “Perfilar o financiamento da educacional de três redes
municipais da Fronteira Oeste – RS”, que almeja estudar como funciona o financiamento
destas redes municipais de ensino, no ano de 2014. O presente trabalho faz um recorte da
pesquisa e objetiva analisar o recurso do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), nestes três
municípios. A metodologia utilizada foi o estudo de caso que, segundo Becker (1999), permite
conhecer as particularidades, no caso as três redes, denominou-se na pesquisa de: município
I, 7.072 habitantes, município II, 19.254 habitantes, e município III, 77.072 habitantes, dados
do IBGE (2010). A coleta dos dados, qualitativos e quantitativos, foi feita através de pesquisa
in loco com aplicação de um questionário semiestruturado, bem como, foram realizadas
pesquisas em alguns sites institucionais, tais como Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Sul (TCE-RS) e Sistema de informações sobre Orçamentos Públicos (SIOPE).
Como resultados, descobriu-se que o município I, sofreu no ano de 2014 uma perda de R$
841.374,92 na redistribuição que é feita pelo Fundeb, pois esta é feita através do número de
matrículas de cada rede de ensino. Por outro lado, os outros dois municípios são
contemplados com o chamado “plus”, isto é, a redistribuição dos recursos feitos pelo fundo é
maior do que a porcentagem de suas contribuições. Concluiu-se, de forma preliminar, que o
município I sofreu perdas de recursos com a redistribuição feita pelo mecanismo do Fundeb,
dado que reforça outras pesquisas de que há uma desvantagem, em relação ao Fundeb,
especialmente para os municípios pequenos. Enquanto isso os municípios II e III, de maior
população, por possuírem um numero maior de matrículas, são contemplados com um “plus”
ao seu Fundeb. Sendo assim torna-se primordial que o município que sofreu a perda de
recursos tenha uma boa gestão destes, a fim de que ofereça uma educação de qualidade,
também se constatou que o Fundeb não tem sido um mecanismo justo na redistribuição de
recursos.
Palavras-chave: Fundeb. Políticas Públicas. Financiamento da educação. Fronteira oeste.
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A TRAJETÓRIA FORMATIVA E AS PRÁTICAS DE GESTÃO EDUCACIONAL:
UMA APROXIMAÇÃO NO CONTEXTO DOS INSTITUTOS FEDERAIS
Josiane Carolina Soares Ramos1
Julian Silveira Diogo de Ávila Fontoura2
Shirley Sue Karg3
Márcia Amaral Corrêa de Moraes4
Eixo 1 – Gestão da Educação Básica e Superior
Em 2008, surge no Brasil, uma nova instituição com uma função singular de promoção da
justiça social, focando no desenvolvimento local e regional, estabelecendo uma interlocução
permanente com setores difusores da tecnologia, colaborando significativamente com áreas
estratégicas para o desenvolvimento do país: os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia. Uma questão surge a partir da perspectiva de implementação deste novo espaço
educativo, no que tange a forma com que os processos de gestão educacional são
desenvolvidos no interior desta nova institucionalidade. Dessa forma, o projeto de pesquisa
“A Lei n° 11.892/08 e a Prática da Gestão Educacional na Perspectiva dos Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia: A Implementação de uma Nova Política”, busca analisar
os processos de gestão desenvolvidos no interior dessas instituições à luz do que preconiza
a legislação educacional que baliza a constituição deste espaço. Utilizamos a abordagem
qualitativa na produção de dados, com o auxilio da análise documental, das entrevistas semiestruturadas e de questionários aplicados aos gestores (Reitores e Pró-Reitores de Ensino)
das instituições em em foco. No recorte aqui exposto, apresentamos o levantamento
desenvolvido a partir da constiuição do processo formativo dos gestores de forma a relacionarse com as práticas de gestão por eles implementadas no interior das instituições. Um
importante aspecto apontado neste estudo, está na significação de consolidar processos
formativos específicos para os gestores, fundamentado na gestão democrática, suprindo a
carência existente nas distintas trajetórias formativas, afim de dar conta dos diferentes
arranjos da instituição no que se refere aos contextos emergentes no qual se inserem.
Palavras-chave: Gestão Educacional. Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia. Educação, Profissional e Tecnológica. Perfil do Gestor.
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PROBLEMATIZANDO AS POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO PARA A PÓSGRADUAÇÃO COM ÊNFASE NA PRODUTIVIDADE E SEUS EFEITOS NA
PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES PERFORMATIVAS
Karine Sefrin Speroni1
Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
O campo de estudos sobre as políticas para a pós-graduação no Brasil ainda é pouco
problematizando no contexto acadêmico, sobretudo em relação os efeitos de políticas de
avaliação aos processos de subjetivação de indivíduos envolvidos neste contexto.
Considerando a relevância desta temática o presente estudo objetiva sob moldes de um
ensaio teórico problematizar estes aspectos com inspiração nos estudos pós-estruturalistas,
sobretudo com ênfase no conceito de performatividade desenvolvido por Stephen Ball (1993)
que se ancora em algumas noções dos estudos foucualtianos para problematizar a formação
do profissional que os novos tempos requerem. A partir de uma revisão da literatura do campo
educacional, em especial principais revistas e anais das reuniões anuais da Associação
Nacional de Pesquisa em Educação (ANPEd) pode-se observar que os efeitos das políticas
de avaliação para a pós-graduação vem sendo problematizados com maior intensidade a
partir dos anos 2000, quando a comunidade científica passa observar os as implicações do
modelo adotado e aspectos não tão positivos que desencadeiam eventos como, por exemplo,
o produtivismo acadêmico. O modelo de avaliação desenvolvido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior introduz a valorização da produção científica
sob uma perspectiva quantitativista. Perspectiva que está associada às racionalidades
neoliberais que cooperam para formação de novas subjetividades as quais sejam adaptadas
as mudanças sociais e econômicas do novo milênio. A excelência no desempenho, ou seja,
da performance, passa ser operada como uma maquinaria de fabricação de subjetividades,
ou seja sensibilidades, necessárias aos tempos atuais. Como resultados deste ensaio
considera-se a necessidade da discussão da referida temática no contexto acadêmico e,
sobretudo sobre os efeitos da performatividade que ao introduzir a excelência na performance
desencadeia no contexto da pós-graduação diferentes eventos, dentre eles o produtivismo
acadêmico que afeta a produção do conhecimento e produz nova ética de ser e fazer
pesquisa.
Palavras-chave: Políticas de avaliação da Pós-Graduação; produtividade; subjetividades
performativas;
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DISTRIBUIÇÃO DAS TECNOLOGIAS E O USO NAS ESCOLAS
Mara Rosane Noble Tavares1
Josiane Carolina Soares Ramos do Amaral2
Eixo 1 – Gestão da educação básica e superior
O presente estudo, em andamento, investigou as ações realizadas pelo Núcleo de Tecnologia
Educacional (NTE) de Porto Alegre, através da pesquisa Documental e Survey, para mapear
os processos de distribuição de computadores e Internet, do Programa Nacional de
Tecnologia Educacional (PROINFO) do Ministério da Educação (MEC), pela Secretaria de
Educação do Rio Grande do Sul nas escolas de Educação Básica da Rede Estadual. A
investigação buscou responder: como as tecnologias estão sendo usadas nas escolas?
Conforme respostas ao questionário, online, realizado no período de março de 2015 a maio
de 2016, respondido por 212, das 256 escolas da Rede. Período em que 1664 professores,
dessas escolas, receberam formação no NTE para o uso das tecnologias em suas aulas. A
mineração dos dados revelou 205 escolas com Laboratórios de Informática (LABIN), 146
provenientes do PROINFO, os demais originários de compras ou doados por outras
instituições. A Internet do MEC está presente em 190 escolas. O LABIN não é utilizado em 57
escolas, por razões como problemas de infraestrutura, de manutenção, de Internet, de falta
de professor responsável ou de dificuldades dos professores. Três escolas não possuem
computadores em seu espaço. As escolas têm em média 10 computadores por LABIN. Mais
de 100 escolas responderam ter um grande número de computadores estragados ou com o
sistema operacional desatualizado, o que dificulta o uso. Os sistemas operacionais dos
computadores recebidos do PROINFO são Windows XP, em 46 escolas e Linux Educacional
3.0, em 100 escolas, situando o recebimento dos computadores entre os anos de 2001 e
2008. Quanto às atividades realizadas no LABIN, 109 escolas desenvolveram projetos, 10
atenderam com horários semanais, sete atenderam apenas oficinas dos programas que
ampliam a oferta educativa, as demais atenderam de forma livre ou combinando a forma de
uso por agendamento. Em 147 escolas houve planejamento das atividades desenvolvidas no
LABIN, em 72 escolas o planejamento passou pela supervisão escolar e os programas mais
usados foram os editores de texto, de desenho, de planilha e de apresentação, em 19 escolas
não houve planejamento. Em 112 escolas houve restrição do uso de redes sociais, de blogs,
do YouTube ou de sites inapropriados. A análise teórica dos resultados passou pela
abordagem do Ciclo de Políticas para a análise da distribuição das tecnologias nas escolas,
proposto por Ball (2005; 2011) e Mainardes (2009), a formação continuada com o uso das
tecnologias para os professores, propostas por Almeida (2003) e Oliveira (2015) e pelas
experiências na aprendizagem com o uso das tecnologias, relatadas por Silva (2005) e Moran
(2013). As tecnologias foram pouco usadas ou subutilizadas nas escolas. Distribuir
equipamentos e oferecer formação não garante o uso efetivo e qualitativo das tecnologias na
educação. Seu uso exige assistência técnica constante. Os resultados parciais visam
contribuir para a compreensão da gestão das tecnologias na educação e para a busca de
alternativas viáveis de efetivação do seu uso nas escolas.
Palavras-chave: Tecnologias. Gestão. Educação.
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CARACTERÍSTICAS SOCIOEDUCATIVAS E MOTIVAÇÃO PARA CARREIRA
DOCENTE DOS ALUNOS DO CURSO DE CURSO DE LICENCIATURA EM
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Deise Becker Kirsch1
Amanda Caroliny Doi2
Eixo 2 – Formação de professores
Esta pesquisa tem como foco analisar as características socioeducativas e as motivações
para a carreira docente do aluno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto
Federal do Paraná – IFPR/Campus Londrina. O estudo emerge do contexto legal, Lei
11.892/2008, que, além de criar os Institutos Federais de Educação, determina que essas
Instituições ofereçam, no mínimo, 20% de suas vagas em cursos de licenciatura. Porém, muito
mais que exigência legal, essa oferta de cursos vai ao encontro das necessidades da
Educação Básica hoje, ou seja, a formação inicial de professores para atuarem nas áreas de
Ciências e Matemática. Sendo assim, a abordagem metodológica da pesquisa compreende
um estudo de caso, que utiliza o questionário como instrumento de coleta de dados. Os
sujeitos da pesquisa são os alunos da primeira turma do curso de licenciatura em Ciências
Biológicas do IFPR/Campus Londrina, período noturno, ingressantes no ano de 2015. A
fundamentação teórica envolve trabalhos sobre trajetórias formativas, com Isaia e Bolzan
(2004); formação de professores, com Gatti (2010), Marcelo García (1989), Montalvão e
Mizukami (2002); cursos de licenciatura no Brasil, com (Gatti, 2009), Vasconcelos e Lima
(2010); e, expectativas e motivações para a carreira docente, com Braghirolli (2003), Nunes
(2009). Apesar dos dados da pesquisa já terem sido coletados, eles ainda estão em processo
de análise, podendo, apenas, serem apresentados resultados parciais do estudo. Acerca das
características socioeducativas dos sujeitos, pode-se afirmar que 80% dos alunos são do sexo
feminino, enquanto 20% do sexo masculino; com relação à idade dos alunos, 57% estão na
faixa etária entre 30 e 50 anos, enquanto 53% dos sujeitos estão entre 15 e 30 anos; no que
tange aos alunos que trabalham, 73% responderam que sim, enquanto 27% dos alunos não
trabalham; quanto à forma de ingresso na Instituição, a maioria foi por chamada pública, 53%
dos alunos, 34% ampla concorrência e 13% por cota; no que diz respeito à conclusão do
Ensino Médio, 73% advêm da escola pública, 20% da escola privada e 7% não responderam
à questão. Portanto, os dados analisados até o momento demonstram que a maioria dos
sujeitos são mulheres, num grupo de adultos mais velhos e que trabalham, o que é uma
característica dos cursos noturnos (GATTI, 2009). O número de ingressantes por chamada
pública é significativo, ou seja, estes não realizaram provas; ainda, referencia-se que a maioria
dos sujeitos advêm de escola pública para licenciatura. Por fim, esses dois últimos dados
permitem refletir sobre o ingresso na formação inicial, o que parece ter sido uma oportunidade
que surgiu para os sujeitos, e que, não necessariamente, foi a primeira opção de formação
profissional.
Palavras-chave: Formação Inicial de Professores. Perfil do aluno. Carreira Docente.
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COMPROMETIMENTO ÉTICO, POLÍTICO, EPISTEMOLÓGICO E ESTÉTICO DO
DOCENTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Pauline Vielmo Miranda1
Elis Regina Bayer2
Luciana Rodrigues Vieira3
Ascísio dos Reis Pereira4
Eixo 2 – Formação de professores
A ética trata da reflexão teórica e crítica sobre o agir moral. A moral condiz com as ações
individuais e culturais. Pela ética somos orientados a realizar ou não uma ação, por isso
precisamos pensar eticamente. Para Adolfo Sanchéz Vázquez, na ética não há uma norma
de ação para cada situação, pois isso seria um problema prático-moral, há sim investigação
quanto ao conteúdo do bom. Admitindo essa tese, o objetivo deste estudo é refletir sobre
como é pensada eticamente a prática docente no Ensino Profissional e Tecnológico (EPT). A
metodologia utilizada é a revisão bibliográfica, fundamentada em Paulo Freire e Adolfo
Sanchéz Vázquez. De acordo com os resultados parciais da pesquisa, o comprometimento
do docente é perpassado pelos aspectos éticos, políticos, epistemológicos e estéticos, no
processo de formação e intervenção prática com seus educandos. Freire, ao defender o
conteúdo, o processo cognitivo e a necessidade de qualificar o trabalho formativo, afirma o
comprometimento epistemológico e garante a responsabilidade docente. A perspectiva ética
está na capacidade de olhar criticamente nossas ações e práticas pedagógicas, condição que
deve perdurar por toda docência. Na estética pensamos o sentido da formação do belo pelo
educando, articulado com seus educadores. Sustentamos o comprometimento da educação
com a rigorosidade metódica e com a pesquisa constante, no intuito de que o conhecimento
se qualifique e se renove. Assim, ensino, pesquisa e aprendizagem conformam o ciclo
gnosiológico, qual seja, o de que se ensina e se aprende o conhecimento que existe e,
sobretudo, trabalha-se para a construção do que não existe. A busca pela formação integral
do ser humano pelo viés politécnico do Ensino Profissional e Tecnológico transita por essas
ideias, sendo que conhecimentos manuais e intelectuais devem ser construídos
indissoluvelmente, antagonizando o adestramento para a execução de determinada atividade
sem o conhecimento dos fundamentos que a conformam. Por fim, impende desvelar que a
medida que o professor se compromete epistemologicamente com o processo cognitivo do
educando, revela seu comprometimento ético.
Palavras-chave: Formação de Professores. Educação Profissional e Tecnológica. Ética.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PARA ALÉM DA UNIVERSIDADE
Valmer dos Santos Nascimento1
Rosane Carneiro Sarturi2
Ticiane Arruda da Silva3
Eixo 2 – Formação de professores
Este trabalho refere-se as experiências docentes vividas pelo acadêmico do Curso de
Pedagogia Noturno, no Programa Mais Educação e no Programa Institucional de Iniciação à
Docência- PIBID, subprojeto Pedagogia Anos Iniciais desenvolvido em escolas públicas
estaduais e municipais, localizadas no município de Santa Maria, com alunos do 1 ano ao 5
ano. O objetivo geral do trabalho é relatar as experiências docentes no período de dois anos
atuando no Mais Educação e no PIBID, a partir da inserção em duas escolas públicas
estaduais de Santa Maria. É um relato de experiência do cunho qualitativo, demonstrando a
importância das vivências para formação profissional e pessoal. Todas as reflexões da
experiência docente partem do trabalho desenvolvido no decorrer atividades semanais no
decorrer do ano de 2014-2015, com um grupo de alunos multisseriado, tanto no que tange o
Mais Educação e o PIBID. Partindo dos subsídios teóricos de Tardif (2002) que contribui
trazendo uma perspectiva de auto-formação, reconstruindo as concepções de práticas
docentes, que são fundamentais para desenvolver os saberes acadêmicos, Nóvoa (1991) traz
um olhar para emancipação profissional, demonstrando que a autonomia é necessária para a
produção de saberes e valores, Freire (2011) compreende que o acadêmico desenvolve um
olhar curioso diante da teoria e da pratica, conseguindo fazer mediações entre os dois campos
de conhecimento, bem como Becker (2001) que esclarece em seus estudos as relações
docentes e a epistemologia intrínseca nas práticas pedagógicas, entre outros autores. As
experiências permitiram uma reflexão, através das práxis docente, contribuindo para
[des]construção de saberes, fazendo criar-se um novo olhar para a realidade escolar,
estreitando as ações da universidade e aporte teóricos com a realidade escolar.
Palavras-chave: Formação de professores. Experiências docente. Mais Educação.

Acadêmico do Curso de Pedagogia- Noturno do Centro de Educação – UFSM. E-mail:
valmer2013@gmail.com .
2 Doutora em Educação. Professora Adjunta do Departamento de Administração Escolar do Centro de
Educação – UFSM. E-mail: rcsarturi@gmail.com
3 Mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação do Centro de Educação – UFSM. E-mail:
ticianearrudadasilva@gmail.com .
1

O BIOMA PAMPA COMO TEMÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
BIOLOGIA
Jenifer Klüsener1
Luan Zimermmann Bortoluzzi2
Simone Medianeira Franzin3
Eixo 2 – Formação de professores
O Bioma Pampa está restrito no Brasil ao estado do Rio Grande do Sul, ocupando 63% do
território gaúcho, além dos territórios da Argentina e Uruguai. As paisagens naturais deste
Bioma são caracterizadas pelos campos nativos e pela flora e fauna próprias. Outra
característica dos Campos Sulinos é a grande biodiversidade que atualmente encontra-se
ameaçada devido à expansão da pecuária e agricultura e pela introdução de espécies
exóticas. Frente à importância nacional e global do Bioma Pampa, sua pouca divulgação entre
os demais estados do território brasileiro e sua crescente degradação, percebe-se o quanto é
importante uma formação inicial e continuada de qualidade aos docentes em relação ao tema
em questão, para que os mesmos abordem-no de maneira a explorar todas suas
particularidades nas aulas, visando sempre a conservação deste Bioma tão significativo. O
trabalho foi desenvolvido por petianos, acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, do Instituto Federal Farroupilha, Câmpus São Vicente do Sul, no ano de 2015,
com o objetivo de analisar como os professores abordam o tema “Bioma Pampa” em sala de
aula e questioná-los sobre a importância do mesmo para o estudo de Biologia. Para constituir
a base do trabalho foram utilizadas várias fontes bibliográficas, sendo o livro “Saberes
Docentes e Formação Profissional” da autora Maurice Tardif o primordial. Foi aplicado um
questionário para dez professores de duas escolas Estaduais de Ensino Médio em São
Vicente do Sul-RS, onde as perguntas feitas indagavam quanto à abordagem ou não dos
Biomas em sala de aula, abordagem do Bioma Pampa em si, a relevância de estudar este
Bioma, o enfoque ao trabalhar o mesmo, a importância de fazer saídas de campo, e a
eficiência dos livros no ensino deste tema. Como resultado, percebeu-se que sessenta por
cento (60%) dos docentes trabalha os Biomas e também, especificamente o Bioma Pampa,
sendo que outros não abordam este tema porque lecionam em séries onde o mesmo não está
incluso na matriz curricular. Além disso, a maioria considera este estudo muito importante e
enfoca suas aulas em todos os aspectos do Bioma Pampa, considerando a flora, fauna, e as
suas interações, inclusive aspectos antrópicos. Os entrevistados destacam a importância de
vivenciar o ambiente e por isso valorizam as saídas de campo porque permitem que o aluno
visualize a realidade do Bioma e aprenda mais. Já em relação à abordagem do assunto nos
livros didáticos, a maior parte dos docentes acredita que os livros trazem poucas informações
específicas sobre o Bioma Pampa. Desta forma, percebeu-se como é importante a formação
de professores engajados na valorização do Bioma e como o papel do professor frente aos
alunos é fundamental para construir hábitos de valorização e preservação do ecossistema.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: BIOTECNOLOGIA E
LABORATÓRIOS DIDÁTICOS
Letícia Cezar Kraetzig1
Simone Medianeira Franzin2
Eixo 2 – Formação de professores
A formação de professores exige aperfeiçoamento e qualificação constantes. Uma das
dificuldades encontradas por professores ao realizarem cursos de qualificação, refere-se
pouca disponibilidade de atividades práticas, restringindo-se normalmente ao nível da teoria.
O grupo PET-Biologia do Instituto Federal Farroupilha, Câmpus São Vicente do Sul realiza
diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Entre elas, proporciona atividades
relacionadas à formação continuada de professores de Biologia. Desta forma o objetivo do
trabalho foi apresentar aos professores de Biologia da região, diferentes práticas laboratoriais.
O trabalho foi realizado por acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas para
cinco professores de Biologia da região de São Vicente, para a inserção da Biotecnologia no
contexto do Ensino Básico. Foram realizadas duas práticas de laboratório, sendo uma de
Biopesticidas, como repelentes e a outra sobre meio de cultura de bactérias caseiro. Foram
trabalhados a importância dos biopesticidas no controle de insetos, acaricidas, fungicidas e
inseticidas, enfatizando que os mesmos podem ser utilizados no processo da agricultura
familiar, que na maioria dos casos, é de onde os alunos da região possuem subsídio. Em
relação à cultura de bactérias, foi enfocado na prática a facilidade de realização do meio e a
importância inicial de qualquer estudo da morfologia e comportamento das bactérias,
enfatizando que esse processo é importante, porque através deste surge a produção de
conhecimentos que não se obteria de outra forma prática que não exige uma grande
infraestrutura e materiais de alto custo, o que facilita a introdução de aulas práticas de biologia.
Os resultados desta atividade, foram satisfatórios visto que os professores do Ensino Básico
relataram que na proporção que as práticas foram realizadas criou-se uma nova expectativa
metodológica, visando comtemplar os alunos e as escolas que por algumas delimitações, não
possuem esse tipo de prática no cotidiano.
Palavras-chave: Ensino Básico. Biologia. Práticas.
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O TRABALHO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OS
JOGOS TRADICIONAIS/POPULARES
Joseane Alba1
João Francisco Magno Ribas2
Eixo 2 – Formação de professores
O Jogo Tradicional é conceituado por Lavega (2000) como praticas que sobreviveram ao
longo do tempo e que, portanto foram passados entre as distintas gerações. O termo Jogo
Popular significa que pertence ao povo, “a pessoas do local, que com suas características,
crenças e estilos de vida locais o incorporaram ao seu cotidiano” (LAVEGA, 2000, p.31). A
temática de Jogos Tradicionais/Populares é conteúdo programático no processo de formação
continuada realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Os jogos
populares/tradicionais também constituem os conteúdos que a Educação Física deveria
proporcionar aos alunos. O ensino destes conteúdos proporciona que o aluno conheça,
reconheça e faça parte de toda a bagagem cultural que os jogos possibilitam aprofunda-se.
Este projeto busca reconhecer se as escolas da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria
estão utilizando este conteúdo da Educação Física e qual a forma que cada professor o utiliza.
A partir desse conhecimento será sistematizado os elementos centrais do trabalho
pedagógico com jogos tradicionais/populares na rede municipal de Ensino de Santa Maria.
Para tanto se orienta a partir da concepção de trabalho de campo de Minayo (2007) quando
afirma que o trabalho de campo permite a aproximação do pesquisador da realidade sobre a
qual formulou a pergunta, mas também estabelece uma interação com os “atores” que
conformam a realidade e, assim, constrói um conhecimento empírico importantíssimo para
quem faz a pesquisa social. O ponto central do procedimento metodológico consiste em
identificar, no pensamento do professor de Educação Física, as contradições presentes no
cotidiano, incluindo as possibilidades de superação, conforme propõem Freitas (2005). O
instrumento utilizado para a coleta de dados é a entrevista semiestruturada que tem como
características a presença de questões fechadas e abertas, garantindo assim que o sujeito da
pesquisa tenha liberdade e espontaneidade necessárias (MINAYO, 2007). Os sujeitos da
pesquisa serão os professores da rede municipal de ensino da cidade de Santa Maria. A
análise dos dados obtidos será compreendida em uma perspectiva mais ampla de tratamento
dos dados coletados divida nos seguintes procedimentos: categorização, descrição,
inferência e interpretação (GOMES apud MINAYO, 2007). Essa investigação, ao procurar
produzir conhecimentos sobre os jogos tradicionais/populares possibilitará que se reelaborem
bases para formulações mais claras desta categoria, de modo a esclarecer, também, como o
conteúdo dos jogos tradicionais/populares vem sendo tratado na rede municipal de ensino de
Santa Maria. Com isso, poderá impactar não somente nas análises que se faz deste tema,
mas na própria formulação de políticas públicas locais e regionais sobre o trabalho dos
professores de Educação Física da rede municipal de ensino de Santa Maria.
Consequentemente, o referido estudo irá contribuir no processo de reflexão do trabalho
pedagógico qualificando assim o conhecimento específico da área. Pelo fato do estudo estar
ainda em andamento, não possuem informações mais detalhas sobres os principais
resultados.
Palavras chaves: Educação Física. Jogo Tradicional. Jogo Popular. Trabalho Pedagógico.
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Fluência tecnológica dos docentes: Relações estabelecidas dos acadêmicos
com tarefas de estudo no ambiente moodle
Fabiane da Rosa Domingues1
Jucemara Antunes2
Eixo 2 – Formação de professores
Nessas últimas décadas, em meio às crescentes mudanças e avanços das tecnologias de
informação e comunicação, o contexto educacional vem ganhando destaque quanto à
inserção destas tecnologias como recurso educacional. Em termos de melhoria do processo
ensino-aprendizagem as atuais políticas públicas vêm incentivando a integração e a
convergência entre modalidades. Entretanto, essa integração somente pode ser considerada
um avanço se for contemplados princípios do diálogo-problematizador e da colaboração.
Portanto, a produção de materiais didáticos, bem como as práticas educativas em Ambientes
Virtuais de Ensino Aprendizagem (AVEA), no contexto da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), tem sido preocupação de pesquisa. Dessa forma, buscou- se compreender
como ocorre a integração dos REA em AVEA no processo ensino- aprendizagem mediado
pelo MOODLE no Curso Presencial de Pedagogia. Procurando entender o tipo de relação
(satisfatória/insatisfatória) estabelecida entre os acadêmicos do curso presencial e o ambiente
Moodle nas realizações de atividades e tarefas de estudos. Os REA são variados, podendo
ser vídeos, livros didáticos, mapas, simulações, hipertextos, imagens que possibilitam
aprendizagem, ensino e pesquisa de forma gratuita disponibilizados via Internet. Buscando
inovar a base metodológica, para a coleta de dados foi utilizado a ferramenta Google Drive
para elaboração de um questionário on line contendo 8 questões (sendo 4 abertas e 4
fechadas), a organização dos sujeitos participantes (acadêmicos 5º e 7º semestre) foi através
de um grupo criado na Rede Social Facebook e disponibilização no mesmo, do Link para
acesso ao questionário. Portanto, foi possível concluir que a relação dos acadêmicos do Curso
de Pedagogia com o AVEA MOODLE é consideravelmente boa, pois apresentaram 70% de
satisfação, no entanto, os mesmos destacaram que falta conhecimento sobre a tecnologia,
tanto para docentes, quanto para os discentes do curso. Acredito que capacitando os
principais usuários, ambos saberão utilizar o MOODLE de forma interativa e significativa para
ambas as formações e assim qualificarão o processo ensino-aprendizagem mediado pelo
MOODLE. Por isso, a importância do Núcleo de Tecnologias Educacional disponibilizar mais
cursos de Capacitação Docente e dos docentes/ discentes buscarem conhecimentos teóricopráticos a fim de desenvolverem os três níveis da Fluência Tecnológica, só assim conseguirão
ligar o computador, acessar a máquina, utilizar os recursos, disponibilizar materiais, recriar
novos, mediar as dificuldades dos alunos e compartilhar em formato livre e aberto o que foi
produzido. Contudo, a cultura universitária tradicional pautada em aulas expositivas e
materiais impressos, ainda precisam ser repensados, tendo em vista que este estudo se trata
do ensino presencial, mas que a ideia de utilização do MOODLE seja para além de repositório
de textos.
Palavras-chave: Recursos Educacionais Abertos (REA). Fluência Tecnológica. MOODLE
(AVEA). Ensino- aprendizagem.
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AS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES PARA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES NA REFORMULAÇÃO DO CURRÍCULO DO CEFD/UFSM
Léocla Vanessa Brandt1
Adriana Flávia Neu2
Maria Eliza Rosa Gama3
Eixo 2 – Formação de professores
Nos últimos tempos, temos cada vez mais pensado em que tipos de conhecimentos deveriam
estar presentes na formação inicial de professores e como tratá-los para que os futuros
professores aprendam a ensinar, isto é, como devem estar organizados os cursos de
licenciatura para garantir essa premissa. Diante disso, as diretrizes curriculares nacionais para
a formação de professores são normativas legais que dispõem sobre aspectos relevantes à
formação inicial em nível superior, ou seja, todos os cursos de licenciatura de Instituições de
Ensino Superior devem estar adequados a estas normativas. Assim sendo, o objetivo desta
pesquisa é compreender quais adequações deverão ser implementadas ao currículo do
Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria
(CEFD/UFSM) para atender as novas Diretrizes Curriculares para Formação de Professores.
A presente pesquisa encontra-se em andamento e para isso, está sendo realizada através de
uma pesquisa documental a partir da análise do atual Currículo do CEFD, das Diretrizes
Curriculares Nacionais para Formação de Professores (BRASIL, 2002; BRASIL, 2015),
buscando apontar quais mudanças o currículo da Educação Física terá que sofrer. Como
resultados parciais da pesquisa, podemos evidenciar a necessidade de implementar, grande
parte das disciplinas pedagógicas no início do curso. Essa alternativa poderia facilitar a
aprendizagem do ser professor e do aprender para ensinar, bem como propiciar maiores
reflexões durante os estágios curriculares obrigatórios. Já as disciplinas esportivas poderiam
ser trabalhadas nos últimos semestres da graduação, pois neste momento, os acadêmicos já
teriam um grande aporte pedagógico para ressignificar os conteúdos mais técnicos da
formação inicial. Outra mudança necessária ao currículo do CEFD/UFSM é a implementação
de novas disciplinas que até então não foram contempladas, como por exemplo, a Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), reconhecida como língua oficial do Brasil desde 2002 e de
fundamental importância não somente para os cursos de licenciatura, como também para
qualquer curso de graduação. Apesar de os estágios apresentarem-se de forma insuficiente
para a maioria dos discentes, a carga horária prevista nas novas diretrizes permanecerá a
mesma das normativas anteriores, ou seja, não são previstas novas mudanças para melhoria
e ampliação dos estágios. Como considerações parciais podemos ressaltar que há algumas
modificações a serem realizadas no currículo do CEFD/UFSM para tentar garantir aos futuros
profissionais uma formação de qualidade e que se aproxime ao máximo com a realidade que
encontramos quando inseridos no contexto escolar.
Palavras-chave: Formação de Professores. Diretrizes Curriculares Nacionais. Currículo.
Educação Física.
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A IMPORTÂNCIA DO PIBID NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS GRADUANDOS
EM LICENCIATURA
Daniela Bernardes1
Daniela Camila Froehlich2
Ane Carine Meurer3
Eixo 2 – Formação de professores
Esse relato tem o intuito de abordar a formação acadêmica dos graduandos de licenciatura
pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência PIBID, subprojeto Educação do
Campo. Começamos nossa trajetória pelo PIBID, um ano depois de ingressar no curso
superior de Educação Especial. Integramos o PIBID – UFSM no subprojeto Interdisciplinar
Educação do Campo. Este subprojeto é desenvolvido em três escolas do campo, localizadas
nos distritos de Santa Maria – RS e, é integrado por acadêmicos de sete cursos de licenciatura
da UFSM. No decorrer da prática docente nós graduandos vemos a oportunidade de aprender
e compreender o significado da docência. Além disso, podemos despertar um olhar reflexivo
para o cotidiano da escola como, por exemplo, sua estrutura física, seu funcionamento, como
estrutura-se a gestão escolar, como se da a relação ensino/aprendizagem e o mais
fundamental, poder ver de perto como está a formação do professor nos dias atuais, onde
estamos habituados a constantes modificações e se essas modificações vêm, sobretudo,
interferindo na escola. Esse vínculo, que produz a transição de aluno para professor é de
suma importância quando consideramos a formação de novos professores. Essa etapa na
formação de professores possibilita por em prática os conhecimentos adquiridos na
universidade, bem como refletir sobre a futura profissão que iremos exercer. É importante
mencionar que ao trabalhar em equipe e ao compartilhar das diversas maneiras de ensinar
conseguimos alcançar um único resultado, que é o de favorecer a aprendizagem dos alunos
atendidos. A interação entre os bolsistas com os alunos da escola onde atuam favorece e
enriquece mais ainda a formação de nós futuros educadores, pois partilhar conhecimentos e
experiências é de grande valia para formação profissional. Desta maneira, ao participar das
atividades propostas pelo programa, desde os planejamentos diários, dos seminários e do
desenvolvimento de atividades, nós acadêmicos estamos diretamente envolvidos e do mesmo
modo, somos incentivados a pesquisar e buscar novas metodologias para uma nova
discussão de proposta a ser desenvolvida frente o educando.
Palavras-chave: PIBID. Formação de Professores. Educação do Campo.
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POLÍTICAS: PÚBLICAS, DE GOVERNO OU EDUCACIONAIS?
Fabricia Sônego1
Maria Eliza Rosa Gama2
Eixo 2 – Formação de professores
Este resumo parte de uma pesquisa teórica sobre políticas educacionais, tendo essas como
temática norteadora. Objetiva esclarecer o que são políticas de governo, políticas de Estado
e políticas educacionais. A metodologia foi baseada em pesquisa bibliográfica, a fim de
descrever o que são as políticas educacionais, e teve como principais fontes teóricas autores
como Hofling (2001) e Azevedo (2001). Assim, conforme a pesquisa, as políticas públicas
fazem parte da sociedade, pertencem a um contexto histórico e viabilizam-se por políticas de
Estado e/ou políticas de governo. Entendendo as primeiras como políticas permanentes que
possibilitam a ação do governo; e as políticas de governo como programas, projetos para uma
determinada parte da sociedade e efetivada por determinado governo, que estiver no poder
(HOFLING, 2001). A diferença entre ambas é principalmente, a permanência das políticas de
Estado mesmo com as trocas de governo. Assim, as políticas públicas são "o Estado
implantando um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para setores
específicos da sociedade" (HOFLING, 2001, p.31) e tentando minimizar desequilíbrios
existentes na sociedade, de forma que "mais do que oferecer 'serviços' sociais - entre eles a
educação - as ações públicas, articuladas com as demandas da sociedade, devem se voltar
para a construção dos direitos sociais" (HOFLING, 2001, p.40) diminuindo as desigualdades
sociais presentes na sociedade. Dessa forma, "as políticas públicas que dão visibilidade e
materialidade ao estado e por isso são definidas como sendo "o Estado em ação" (AZEVEDO,
2001, p. 60). A ação do Estado se torna presente e visível entre as pessoas na sociedade
porque ocorre e beneficia essas pessoas, garantindo direitos sociais. O surgimento de uma
política pública ocorre quando um problema é reconhecido pelo Estado, e então esse, projeta
uma política pública específica para tratar desse problema, para tratar de uma questão
socialmente problematizada (AZEVEDO, 2001). Dentro das políticas públicas, fazem parte as
políticas educacionais, que se articulam dentro de um projeto de Estado, fazendo parte desse
Estado, e se caracterizam pelo contexto histórico em que se desenvolvem. Essas, como
políticas de governo, ou como políticas de Estado preveem acima de tudo a qualidade da
educação nacional. Por fim, conclui-se de maneira geral, que o propósito das políticas
educacionais é a promoção da qualidade da educação.
Palavras-chave: Políticas de Estado. Políticas de governo. Políticas educacionais.
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O ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PRESENCIAL E À DISTÂNCIA:
A EXPERIÊNCIA DO CURSO DE MATEMÁTICA DA UFPEL
Nadiane Feldkercher1
Eixo 2 – Formação de professores
O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório nos cursos de formação
inicial de professores que objetiva, principalmente, o desenvolvimento da docência e a
aproximação com a profissão docente, com profissionais da educação e suas diversas
práticas. O estágio pressupõe ainda relações pedagógicas ou um trabalho de orientação entre
estagiário e professor orientador e também entre estagiário e professor titular da escola
básica. As idealizações e orientações legais que se tem acerca do estágio na formação de
professores normalmente são pensadas tendo como base os cursos presenciais, sendo que
os estágios de cursos a distância situam-se ainda na obscuridade. Dessa forma, objetivou-se
nesse trabalho investigar como se desenvolvem os estágios nos cursos de licenciatura em
matemática a distância e presencial da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), na
perspectiva de professores orientadores, coordenadoras de polo e alunos estagiários, bem
como investigar como ocorre a orientação desses estágios e quais as convergências e
divergências entre os estágios dos dois cursos. Essa pesquisa de abordagem qualitativa
utilizou a entrevista como instrumento de coleta de dados junto a professores orientadores de
estágio, estagiários e coordenadoras de polo vinculados aos Cursos de Licenciatura em
Matemática Presencial e a Distância da UFPel. Os dados, trabalhados através da análise de
conteúdo, foram interpretados e discutidos a partir de teorias sobre a formação de
professores, o estágio curricular supervisionado e a formação de professores na modalidade
à distância, tendo como principais referências as orientações legais sobre as temáticas,
Marcelo García (1999), Pimenta e Lima (2004), Pimenta (2006) e Lima (2010). Entre os
resultados desta dissertação de mestrado em educação destaca-se: a organização curricular
dos estágios nos dois cursos é idêntica; os estagiários do curso a distância são mais
assessorados do que os do presencial quanto a orientação e acompanhamento do estágio;
existe um maior número de profissionais envolvidos na orientação e avaliação do estágio do
curso a distância; os estagiários concebem o estágio como momento de colocar em prática
as teorias estudadas; o estágio está contribuindo para que os profissionais em formação
aproximem-se do seu futuro campo de atuação e; verificou-se a existência de inúmeras
questões que limitam o desenvolvimento do estágios nos dois cursos, como, por exemplo,
locomoção até a escola, desacordo entre os calendários da universidade e das escolas campo
de estágio, entre outros. Ressalta-se então que existem mais convergências do que
divergências no desenvolvimento do estágio curricular supervisionado entre os cursos de
matemática presencial e a distância da UFPel.
Palavras-chave: Formação de professores. Formação inicial de professores. Estágio
curricular supervisionado. Licenciatura em matemática à distância. Licenciatura em
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EM DIÁLOGO COMIGO E COM O OUTRO: A CONSTITUIÇÃO DO SER
PROFESSOR NA SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS DOS
DIÁRIOS REFLEXIVOS DE CLASSE
Bruna Viedo Kich1
Adriana Claudia Martins Fighera2
Eixo 2 – Formação de professores
O Estágio Supervisionado em Letras é um dos pilares fundamentais na formação do Ser
professor dos estudantes dos cursos de Licenciatura. Esse é o primeiro contato de muitos
discentes – que estão em processo formativo docente - com a sala de aula e com o contexto
do ensino público. A zona de formação profissional e acadêmica foi apontada como
conflituosa e levantou várias dúvidas de caráter identitário, em razão da ocupação de dois
espaços distintos: o Ser Professor na classe designada pelo Estágio e Ser Estudante na
Universidade, requerendo avaliações, reflexões e investigações acerca do processo formativo
da identidade em questão. O presente trabalho tem como objetivo um relato acerca do uso de
Diários Reflexivos de Classe como ferramenta reflexiva durante as disciplinas do Estágio
Supervisionado em Letras III e IV, do curso 736 –Letras Inglês e Literaturas da Língua Inglesa
na Universidade Federal de Santa Maria. Considerando os estudos de Freire (1995,1996),
Fontana (2010), Nóvoa (1995) e Zabalza (2004) juntamente com fragmentos dos Diários dos
Classe produzidos, foi possível observar que a narrativa reflexiva toma importância em razão
de completar as impressões do cotidiano, promovendo uma visão mais ampla e objetiva dos
fatos de cada aula ministrada. Assim, as percepções registradas nos Diários contribuíram para
a ação docente e a formação do Ser Professor através da reflexão e posterior ação a cada
registro.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Diários Reflexivos de Classe. Educação Básica.
Ser Professor.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM OLHAR PARA PRÁTICAS DE FORMAÇÃO
EM SERVIÇO
Marlina Oliveira Schiessl 1
Estelamaris Galiazzi2
Neila Carla Camerini3
Claudecir dos Santos4
Eixo 2 – Formação de professores
Este trabalho faz parte de uma revisão teórica sobre a formação de professores em serviço.
Nesta análise, procuramos compreender alguns processos formativos na docência e o que os
autores consideram acerca do assunto. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão
literária sobre os aspectos relacionados a formação de professores, objetivando a reflexão
por parte dos docentes sobre algumas práticas pedagógicas. Após o levantamento
bibliográfico, procuramos identificar os conceitos que permeiam o assunto. Muitos são os
desafios para a construção de uma educação de qualidade para todos os brasileiros. A
valorização da carreira do magistério por meio da oferta da formação continuada constitui-se
um desafio para as políticas educacionais no Brasil, mas também se configura importante
instrumento de transformação e qualidade do ensino. A função docente é por natureza
complexa. Desafios diários se manifestam no fazer pedagógico como: compreender cada fase
do desenvolvimento da criança ou adolescente, diagnosticar avanços e dificuldades no
processo de ensino e aprendizagem, elaborar atividades específicas para a superação das
dificuldades percebidas, buscar teorias e articular com sua prática em sala de aula. Diante
deste exposto, trazer a prática de formação em serviço para o bojo das discussões é uma
oportunidade de dialogarmos com as políticas de formação de professores, a formação
continuada e a escola enquanto espaço de formação. Entendemos que essas temáticas estão
intimamente ligadas umas as outras. A metodologia utilizada fundamenta-se no estudo
bibliográfico e qualitativo. Os principais referenciais teóricos que sustentam o estudo são:
Brasil (1996), André (2004), Libâneo (2004), Pimenta (2009), Christov (2010), Gatti (2009),
Nóvoa (1997), Candau (1997), Barbosa (2004), Alarcão (1996). Ao final percebemos que a
formação em serviço, contribui efetivamente para qualificação da prática pedagógica dos
professores, ressignificam os saberes profissionais e legitimam a escola enquanto espaço
formativo. No entanto os desafios ante a formação em serviço não se esgotam e permanecem
para gestores educacionais, formuladores de políticas públicas e pesquisadores que buscam
pela valorização docente, o fortalecimento das políticas de formação de professores.
Palavras-chave: Formação de professores. Formação em serviço. Formação continuada.
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O PAPEL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: A CONEXÃO
NECESSÁRIA ENTRE A PRÁTICA PROFISSIONAL E AS TEORIZAÇÕES.
Paula Adriana Rodrigues1
Eixo 2- Formação de professores
O presente trabalho abordará uma pesquisa qualitativa de levantamento bibliográfico e está
embasada nas concepções de Loris Malaguzzi (1999), Maria Montessori (1965), John Dewey
(1959) entre outros autores, tendo como problema de pesquisa analisar o papel dos
educadores na Educação Infantil e objetivo geral de pesquisa investigar como ocorre o
processo de desenvolvimento da criança e objetivos específicos pesquisar a importância da
organização de materiais e espaços pensados para atender as necessidades das crianças;
reconhecer a escola como mediadora do processo de aquisição de conhecimentos, resolução
de conflitos e diversidades sociais. A escola possui um papel fundamental na vida dos
indivíduos, pois é um espaço formador de experiências, conhecimentos, sentimentos e ideias
compartilhadas entre todos que fazem parte deste contexto. Neste ambiente o professor atua
como facilitador do diálogo, da ação conjunta e da construção do saber pela criança.
Palavras-chave: Prática.Educadores. Crianças.Escola. Conhecimentos.
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ESTAGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS: VIVÊNCIA E REFLEXÃO ACERCA
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
Tainara Lemos Pacheco1
Adriana Claudia Martins Fighera2
Eixo 2- Formação de professores
O conhecimento de línguas estrangeiras permite aos alunos o acesso a diversos saberes,
culturas e à sua inclusão social no mundo” (XAVIER, 2010). Muitos estudam uma língua
estrangeira a fim de obter oportunidades de estudo/emprego melhores, no entanto, enquanto
professora em formação e professora formadora entendemos que nosso papel social é de
provocar transformações e a formação de seres críticos, fazendo com que compreendam que,
produzindo linguagem, interagimos e negociamos sentido em outra língua. Este trabalho tem
como objetivo relatar a experiência de estágio de observação nas aulas de língua Inglesa e
problematizar as vivências a partir de uma turma composta por vinte e dois estudantes do
sétimo ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública estadual de Santa Maria,
RS. Assim, consideramos importante refletir acerca das atividades pedagógicas sugeridas
pela professora regente a fim de propormos, quando no estágio de regência, atividades que
irão ao encontro das necessidades dos estudantes. Avaliamos o livro didático (AMANCIO;
KILNER. 2012) adotado pela escola, ponderando a partir das discussões teórico-práticas
acerca do processo formativo e reflexivo de professores de línguas e a mediação pedagógica
estudadas nas disciplinas dos Estágios Supervisionados em Letras (VIEIRA-ABRAHÃO,
2002; SCHÖN, 2000; FREIRE, 1996; VYGOTSKI, 2007). Portanto, foi considerado um
questionário, o qual foi elaborado com a finalidade de fazer uma sondagem em relação ao
perfil dos estudantes, identificando suas expectativas e concepções em relação ao ensino da
Língua Inglesa na escola. Nesta perspectiva de conhecer a realidade da turma, também foi
utilizada uma entrevista com a professora regente da turma. Portanto, consideramos os
relatos e dados da observação como um mapeamento importante na elaboração das
propostas de aula e continuidade das atividades do estágio.
Palavras-chave: Estágio. Atividades pedagógicas.
professores.
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CARTOGRAFIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA RURAL: PERSPECTIVAS
EDUCACIONAIS NA REGIÃO CENTRAL DO RIO GRANDE DO SUL
Vanir Ferrão da Silva 1
Juliana da Rosa Ribas 2
Marijane Rechia 3
Helenise Sangoi Antunes 4
Eixo 2 – Formação de professores
O projeto “Cartografia da Educação Básica Rural: Perspectivas Educacionais na Região
central do Rio Grande do Sul visa a organização e promoção de um Seminário Nacional e
Regional de Formação de Professores que atenda as demandas dos educadores das escolas
do campo tendo parceria com a 8a Coordenadoria Regional de Educaçãoom o Grupo de
Estudos e Pesquisa sobre Formação Inicial, Continuada e Alfabetização – (GEPFICA/
UFSM/CNPq), vinculado ao Programa de Pós-Graduação (PPGE), Centro de Educação (CE)
e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Este projeto tem como objetivo traçar o
perfil profissional dos professores do campo e produzir cartografias voltadas para as
comunidades e escolas do campo envolvidas. A metodologia é de cunho quali-quantitativa
permeadas pelo método estudo multi-casos que permitirá o traçado das perspectivas
educacionais da região central do Rio Grande do Sul, com foco nas Escolas do Campo da
Rede Estadual de Ensino pertencentes a 8ª Coordenadoria Regional de Educação. Pesquisa
restrita a 30 escolas estaduais rurais da 8 CRE. Embora o projeto continue em andamento, já
foi feito um primeiro levantamento através da aplicação de um questionário semiestruturado
a gestores e professores destas escolas, o qual propunha conhecer quais eram as demandas
/ necessidades apresentadas por eles em relação ao trabalho nas escolas do campo. Até o
momento 93 professores, incluindo alguns gestores, responderam os questionários entre os
itens elencados os três mais solicitados foram: Educação e Trabalho (55%), Educação
Ambiental (44,9%) e Currículo (49,4%). Propondo uma contrapartida aos participantes desta
pesquisa pretendemos contribuir com estes profissionais de uma forma mais ativa e para isso
estamos programando um evento para agosto de 2016, na UFSM que contemplará estas
temáticas, com o intuito de promover palestras e atividades que atendam as principais
necessidades apontadas pelos próprios professores e diretores.
Palavras- chaves: Escolas do campo. Formação continuada. Aprendizagem.
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CÍRCULOS DIALÓGICOS INVESTIGATIVO-FORMATIVOS: auto(trans)formação
permanente com professores a partir de umA nova proposta metodológicoepistemológica de educação
Nisiael de Oliveira Kaufman, 1
Larissa Martins Freitas 2
Celso Ilgo Henz 3
Eixo 2 – Formação de professores
A proposta metodológica dos Círculos Dialógicos Investigativo-formativos surgiu como um
aprofundamento da pesquisa “Humanização e Cidadania na Escola: diálogos com
professores” desenvolvida em escolas Estaduais e Municipais de Santa Maria/RS e região,
dentro do Grupo de Estudos e Pesquisa “Dialogus: educação, formação e humanização com
Paulo Freire”. Desafiado pelos contextos de pesquisa do projeto e pelos diálogos construídos
com os professores da Educação Básica, o Grupo Dialogus, busca aprofundar os estudos
sobre a proposta político-epistemológica dos Círculos Dialógicos Investigativo-formativos,
como possibilidade de pesquisa-formação com os professores e contribuir com outras
possibilidades de pesquisas e/ou inovações para a educação, a partir dos diferente contextos.
Concebemos a auto(trans)formação permanente, a partir do diálogo problematizador,
tomando como referência teórico-conceitual, principalmente, Freire (1980, 1997, 1998, 2011,
2014), Imbernón (2009) e Arroyo (2000, 2004), articulado a perspectiva da pesquisaformação, proposta por Josso (2004, 2010). Para a dinâmica dos círculos são mobilizados os
seguintes movimentos: a escuta sensível e o olhar aguçado; a consciência do inacabamento;
a escolha das temáticas geradoras de pesquisa; o diálogo-problematizador; o distanciamento;
a conscientização; o registro re-criativo e a auto(trans)formação. Tomando como enfoque a
perspectiva hermenêutica (HERMANN, 2002), (GADAMER, 1977) assumimos o processo
investigativo como pesquisa-auto(trans)formação, pelos seus aspectos eminentemente
construtivos e dialéticos. Utilizando como ponto de partida as experiências pessoais e
profissionais de cada educador e seus itinerários formativos, por meio dos Círculos Dialógicos
Investigativo-formativos, pretendemos constituir um espaço-tempo de estudos e pesquisaformação com professores, contribuindo com subsídios político epistemológicos para a
compreensão da docência e das práxis educativas nesses contextos. Acreditamos em uma
educação como práxis histórica e política e na possibilidade permanente de ultrapassar
barreiras, vencer limites e desvelar o desconhecido, apostando em “inéditos viáveis nos
contextos escolares.
Palavras-chave: Auto(trans)formação permanente com professores. Círculos Dialógicos
Investigativo-formativos. Proposta metodológico-epistemológica
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CONTRIBUIÇÃO DAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO: USO DE CELULAR E
INTERNET EM SALA DE AULA
Caroline de Oliveira Pilar1
Débora Moro2
Simone Medianeira Franzin3
Eixo – 2 Formação de professores
A evolução tecnológica que gera inovação e transformações na sociedade moderna, chega
às escolas como um desafio para professores e alunos do século XXI. Desta forma, o presente
trabalho objetivou investigar a aceitação dos professores em relação ao uso de celular e
internet, pelos alunos em sala de aula, bem como analisar a forma como são utilizadas essas
tecnologias. O trabalho foi realizado por acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas do Instituto Federal Farroupilha, Câmpus São Vicente do Sul/RS, na cidade de São
Francisco de Assis e na cidade de São Vicente do Sul e, consistiu na aplicação de
questionários totalizando 53 participantes entre alunos de Ensino Fundamental e Ensino
Médio e seus professores. O questionário aplicado aos professores tinha o intuito de averiguar
se os professores autorizavam o uso de celular e internet em sala de aula e qual visão deles
sobre o assunto. O questionário feito aos alunos consistia nos seguintes questionamentos:
Você usa internet e celular em sala de aula? Para qual finalidade? Em sua opinião, isso traz
vantagens ou desvantagens ao seu aprendizado? Após a coleta de dados, observou-se que
86% dos professores afirma acreditar que o uso de tecnologias em sala de aula auxilia nas
pesquisas, na realização dos trabalhos e informações referentes ao conteúdo, porém 62%
dos entrevistados diz permitir a utilização destas tecnologias em suas aulas. De acordo com
dados dos alunos entrevistados, 63% dos alunos do ensino fundamental e 94% dos alunos
do ensino médio relatam que usam o celular em sala de aula, assim como tem acesso à
internet durante as aulas. Em relação à opinião dos alunos sobre a utilização dos dispositivos
digitais trazerem vantagens ao aprendizado dos mesmos, 74% dos alunos do ensino
fundamental e 93% dos alunos do ensino médio, afirmam que acredita no uso adequado
desses dispositivos digitais. A partir dos resultados obtidos e do grande avanço das
tecnologias observa-se que é inevitável o uso de celular e internet por adolescentes em sala
de aula, sendo assim ressalta-se que, as tecnologias podem ser consideradas grandes
aliados dos professores no desenvolvimento das aulas e na transferência de conhecimento,
oferecendo aos alunos um processo de ensino e aprendizagem de maior qualidade.
Palavras-chave: Tecnologia. Formação docente. Educação Básica.
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CAPACITAÇÃO EAD: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO DIFERENCIADA PARA
LICENCIANDOS DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA, CÂMPUS SÃO
VICENTE DO SUL/RS
Débora Moro1
Caroline de Oliveira Pilar2
Simone Medianeira Franzin3
Eixo 2 – Formação de professores
Cursos na modalidade Educação a Distância (EaD) tem ganhado maior ênfase nos últimos
anos, justamente pelo avanço e utilização das tecnologias na educação. Além disso, cursos
EaD oferecem benefícios ao aluno como, abertura para questionamentos, reduzindo as
barreiras de acesso aos cursos, flexibilidade, oferecendo uma formação fora do contexto de
sala de aula e incentivo a autonomia, estimulando a independência do aluno no processo de
aprendizagem. Para atender tais requisitos, as instituições de ensino que oferecem tal
modalidade devem modificar seu planejamento e organização das aulas. Pensando nesse
viés e no crescente avanço da modalidade, os Institutos Federais Farroupilha tem investido
na oferta de cursos EaD e também na capacitação de profissionais para atender esse público.
Uma das ações realizadas por essa instituição, que visou uma formação complementar aos
acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Química do Câmpus São
Vicente do Sul/RS, foi o oferecimento de uma capacitação intitulada: “Pibid, PET e
PROFUNCIONÁRIO: tecendo saberes em trabalho interdisciplinar na EaD”, que ocorreu em
quatro módulos, nos quais foram desenvolvidas habilidades de informação e planejamento
aos professores em formação. Nesse trabalho foram desenvolvidas atividades como: leituras
básicas referente à modalidade de ensino e Projeto Pedagógico do Curso Profuncionário em
Alimentação Escolar, leitura de manuais para a elaboração de materiais didáticos, bem como
guias e tutoriais para manuseio da plataforma Moodle. Além disso, também foram realizados
pelos acadêmicos a construção de materiais didáticos como, Objeto de Aprendizagem (OA)
referente à composição química dos alimentos, vídeo aulas, sobre a extração de DNA de
frutas e estrutura molecular dos constituintes dos alimentos, juntamente com uma apostila,
que foram utilizados nas aulas de Química e Biologia, promovendo dessa forma a
interdisciplinaridade. A partir da participação nessa proposta os acadêmicos puderam
desenvolver habilidades que auxiliarão no processo de ensino e na elaboração de
metodologias diferenciadas, sendo que o processo de ensino e aprendizagem na EaD envolve
a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Além disso, também
possibilitou aos acadêmicos em formação a experiência de educar à distância, já que essa é
totalmente diferente da proposta da qual a formação inicial possibilita, que é de ensinar
presencialmente.
Palavras-chave: Educação a Distância. Tecnologia. Formação de professores.
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FORMAÇÃO DE LEITOR NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO NOTURNO
Lara Niederauer Machado1
Leila Bom Camillo2
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
Este trabalho objetiva apresentar um relato de experiência referente a uma ação desenvolvida
em uma turma de 3º ano do Ensino Médio, turno noturno, de uma escola da rede pública do
município de Santa Maria (RS). Essa atividade fez parte do projeto de Estágio Supervisionado
no Ensino Médio (licenciatura em Letras Português, UFSM), no componente curricular
Literatura, e foi dinamizada no período entre agosto e novembro de 2015. O objetivo principal
da intervenção era desenvolver as habilidades de leitura de textos literários em uma espiral
de complexidade, na qual os alunos fossem encarados, primeiramente, como leitores e, por
fim, como investigadores das relações travadas pelo texto. Desse modo, o ensino de literatura
contemplou quatro dimensões da linguagem – leitura literária, estilo de época, historicidade e
produção textual - vinculadas por temas/assuntos destacados a partir das
necessidades/interesses da turma em questão. Após investigação prévia realizada por meio
de observação direta e questionário, a unidade temática selecionada foi o mundo do trabalho,
com o título “Uma coisa é jogar frases em cima do trabalho alheio, outra é pegar no pesado:
mundo do trabalho e ensino de literatura”. O trabalho desenvolvido ancorou-se na legislação
atual, tanto nacional quanto regional, e na fundamentação teórica com os seguintes eixos:
ensino e aprendizagem (Vygotsky, 1991); trabalho (Duarte e Martins, 2013); trabalho e ensino
(Saviani, 2007); e ensino de literatura (Malard, 2005; Aguiar e Bordini, 1988; Cosson, 2014).
É necessário apontar que além de teóricos, buscou-se alinhar às discussões teóricas
questões emanadas por documentos oficiais, como Parâmetros curriculares nacionais para o
Ensino Médio + (BRASIL, 2002); Orientações curriculares para o Ensino Médio (BRASIL,
2006) e Proposta pedagógica para o Ensino Médio Politécnico e Educação Profissional
integrada ao Ensino Médio - 2011-2014 (RS, 2011). Como resultados, apresenta-se que a
adoção de um tema norteador (mundo do trabalho) para a ação auxiliou na realocação do
texto literário enquanto centro das aulas de Literatura, na seleção dos textos a serem
trabalhados e na elaboração das atividades de pré-leitura, leitura e pós-leitura para a
exploração desses textos. Além disso, priorizar a leitura literária em sala de aula foi uma
atitude necessária uma vez que, apesar de trabalhar-se com o último ano da última etapa da
Educação Básica, os educandos ainda estavam em processo de formação enquanto leitores
literários. Destaca-se que o trabalho com as outras três dimensões (estilo de época,
historicidade e produção textual) emergiu da própria leitura e foi guiado por instrumentos como
fichas de acompanhamento, questionários diagnósticos e propostas de produção textual.
Contudo, a temática foi o fio condutor que aproximou obras de autores como Carlos
Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, Rubem Fonseca e
Ferreira Gullar e auxiliou no desenvolvimento da formação leitora.
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CORREIO DA INTEGRAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Silvia Regina Basseto Tolfo1
Maria Eliza Rosa Gama2
Eixo 3 – Práticas Pedagógicas na Educação Básica e Superior
Este estudo, de caráter qualitativo, apresenta uma experiência educativa na educação básica,
realizada no ano letivo 2015/2016 entre duas escolas estaduais de municípios distintos: Santa
Maria, escola urbana, central, de grande porte e uma escola localizada em São Martinho da
Serra, escola rural, de pequeno porte, com estudantes de 5º ano das respectivas escolas.
Este trabalho surgiu da preocupação de duas professoras do ensino fundamental em
contribuir com a ampliação das possibilidades de aprendizagens destes estudantes,
considerando a relevância das trocas possibilitadas por um partilhar de experiências diversas,
por sujeitos diversos, de realidades diversas e antagônicas, visto suas peculiaridades, desde
o local onde moram e estudam, até as suas vivências propiciadas ou negadas por esses
espaços e pelos currículos por elas assumidos e reproduzidos no lócus do trabalho educativo,
em que esses sujeitos se fazem e se reconhecem. Este trabalho que iniciou em 2015 e tem
sua continuidade em 2016, se efetiva metodologicamente através de cartas escritas pelos
alunos de ambas as escolas uma vez por semana, denominado “Correio da Integração”.
Através desse recurso, de troca de correspondências, para a qual se utiliza uma “caixa
itinerante”, produzida para tal, com o auxílio dos alunos, estes enviam, além de cartinhas
falando a respeito de si mesmos, onde vivem, como são, o que almejam, propostas de
trabalho, intitulada por eles, como desafios para os seus destinatários. Por sua vez, os alunos
realizam as atividades propostas e enviam novas, numa constante troca de informações e
interação. No final do 2º semestre de 2015, os alunos das escolas envolvidas realizaram uma
visita em cada uma dessas realidades para conhecer pessoalmente os novos amigos que
foram conquistando no decorrer do ano. Esses encontros efetivaram a integração
desenvolvida durante todo o ano. Os alunos que participam neste ano vigente, estão na fase
das correspondências. Este trabalho teve como objetivo flexibilizar o currículo estabelecido.
Sacristán (2005), salienta que a escola é um cenário vivo de interações, no entanto, a cultura
escolar nega sua validade, quando elege unilateralmente um currículo que não contempla
essas relações, engessando conceitos e conteúdos, impedindo a vazão da vida que poderia
deles ser emanados. E completa reiterando que “O professor(a) acredita governar a vida da
aula quando apenas domina a superfície, ignorando a riqueza dos intercâmbios latentes”
(1998, p.19). No entanto, tentamos realizar o movimento inverso, promovendo situações em
que os alunos, através de intercâmbios possam ampliar suas vivências e trocas, num
constante aprender e se refazer. Os resultados obtidos através desse movimento de
integração/reflexão dizem respeito aos desafios cotidianos que acenam todos os dias no
espaço da escola, e que, paradoxalmente, nós, professores, enquanto gestores dos espaços
da sala de aula, podemos nos fazer promotores de aprendizagens, rompendo/transgredindo,
com práticas simples, um currículo estabelecido, que via de regra, tolhe as possibilidades de
aprendizagem para além da sala de aula.
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ENTRE DESCOBERTAS E AVENTURAS: APRENDIZAGENS
COMPARTILHADAS POR BEBÊS EM UMA TURMA DE BERÇÁRIO
Mariele Ferreira Leal1
Vanuza Murari Heydt2
Viviane Ache Cancian3
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
Este trabalho apresenta um relato de experiência realizado com uma turma de berçário de 4
meses a 1 ano e 11 meses, em uma escola pública de Educação Infantil de Santa Maria/RS.
Nosso trabalho é desenvolvido em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil, e com os estudiosos: Barbosa (2010); Mallmann (2015); Majem e Ódena
(2010). Enfatizamos que a Educação Infantil é o primeiro espaço coletivo em que os bebês
passam a frequentar para além do contexto familiar. Ao serem inseridos no universo da
educação infantil no âmbito das instituições, os bebês são desafiados a ampliarem suas
interações com outras crianças e adultos. Neste sentido, o berçário passa a ser um espaço
no qual os bebês vão ampliando seus conhecimentos acerca de si mesmo e do mundo. Tal
inserção neste espaço implica num processo de adaptação tanto dos bebês quanto dos
adultos com os quais convivem (seja a família ou professores), o que demanda um diálogo
constante de ambas as partes no sentido de mediar as aprendizagens e descobertas dos
bebês. Com o objetivo de ampliarmos o universo dessas aprendizagens com os bebês e suas
experiências buscamos investigar e analisar as possibilidades de desenvolvermos práticas
pedagógicas utilizando materiais não estruturados (vidros e canos) com uma turma de
berçário; compreender de que forma os materiais não estruturados favorecem as
aprendizagens significativas para os bebês, e, como poderíamos potencializar as
aprendizagens e descobertas dos bebês utilizando materiais não estruturados. Para tanto
organizamos diferentes propostas em sala objetivando possibilitar o contato e a exploração
dos diferentes materiais não estruturados e suas texturas. Observamos e registramos as
interações entre os bebês e educadoras e os materiais não estruturados. Nas práticas
pedagógicas com o vidro e canos os bebês exploraram pelo toque e pela boca conhecendo
as características, texturas e sensações térmicas destes materiais. Estas práticas
possibilitaram a exploração dos materiais e as interações entre os bebês e as educadoras,
assim como a ampliação de aprendizagens e conhecimento destes materiais não
estruturados. Ressaltamos a necessidade de potencializarmos as políticas voltadas tanto para
ampliação do acesso das crianças, quanto no que tange a formação inicial e continuada de
docentes, em especial, dos que atuam em turmas de berçário tendo em vista as
especificidades de tal etapa.
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A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES DE LINGUAGEM CORPORAL NAS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR DE UMA
PEDAGOGA EM FORMAÇÃO
Luciana Guilhermano da Silva1
Leandra Costa da Costa2
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
A Educação Física Brasileira passa por um processo de transformação de concepções, no
que tange à como ser contemplada no âmbito escolar. Tendo em vista essa preocupação,
como proposta para a disciplina Educação Física e Movimento Humano, da Universidade
Federal de Santa Maria - UFSM ministrada no Curso de Pedagogia foram realizadas três
observações nas escolas para verificarmos a realidade, considerando as três modalidades de
ensino da Educação Básica, no entanto, essa escrita se delimitará a Educação Infantil. Na
Educação Infantil as atividades de Educação Física são denominadas de Linguagem corporal,
importante neste processo educacional, pois proporciona às crianças a sistematização dos
brinquedos, das brincadeiras/atividades e dos jogos, influenciando diretamente no
desenvolvimento integral dessas, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social.
Os conteúdos iniciais da educação infantil referem-se às práticas sociais, que envolvem
conhecimentos interdisciplinares como alimentação, aprendizagem das diferentes linguagens
(corporal, musical, plástica, oral e escrita), relações sociais, cuidado do corpo e do ambiente,
pertencimento a um grupo cultural, o movimento, entre outros; questões essenciais, já que,
as primeiras experiências são fundamentais para a formação pessoal e social da criança.
Como o/a pedagogo/a é polivalente, este/a desenvolve conteúdos de naturezas diversas que
abrangem desde cuidados básicos essenciais, até conhecimentos específicos, provenientes
das diversas áreas. Para tanto, o/a profissional da educação precisa planejar um leque de
experiências significativas, que atendam a realidade das crianças, desenvolvendo seus
aspectos motores, cognitivos, sociais e afetivos, inserindo-as no contexto da cultura corporal.
Nesse planejar, a Abordagem Construtivista-Interacionista tráz contribuições ao considerar o
universo cultural do sujeito e a construção do conhecimento a partir da interação do sujeito
com o mundo, de forma que o docente terá como possibilidade o intercruzamento de
experiências complexas e desafiadoras que reúna várias manifestações da cultura corporal.
Como referencial teórico, foram utilizados os estudos de Gallahue e Ozmun (2005), Barbosa
(2009) e Redin (2013), Oliveira; Martins; Pimentel (2013). Concluí-se que as atividades que
exploram a linguagem corporal são imprescindíveis no desenvolvimento integral das crianças,
visto que auxiliam na lateralidade, no equilíbrio, na coordenação motora e na socialização.
Durante as brincadeira/atividades a criança tem a possibilidade de construir sua identidade
pessoal e social, sendo também, uma maneira de mediação entre ela, os objetos e o sujeito.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA RELAÇÃO
DIALÓGICA ENTRE PROFESSORA REGENTE E PROFESSORA DO ATELIÊ.
Paula Adriana Rodrigues1
Eixo 3- Práticas Pedagógicas na educação básica e superior
Há alguns meses temos vivenciado uma nova proposta educacional na Unidade De Educação
Infantil Ipê Amarelo, UFSM, Santa-Maria, RS, que são os ateliês. Baseado nas concepções
de LorisMalaguzzi promotor de uma filosofia da educação construtivista inovadora e criativa
na abordagem educacional desenvolvida nos centros de infância e pré-escolas de
ReggioEmilia, através de leituras, relatos, debates nas formações pedagógicas, trocas de
experiências entre professoras regentes das turmas e professoras que no momento
desenvolvem os papéis de professoras do ateliê, buscou-se relatar a experiência e o olhar da
professora regente e professora atelierista da Instituição por meio da prática desenvolvida e
suas vivências no contexto escolar. Neste artigo apresentamos uma das práticas
desenvolvidas com uma das turmas de multi-idade da UEIIA, de 4 a 5anos, apoiando-nos nos
registros, nas observações, nas imagens registradas durante o desenvolvimento das
atividades propostas, bem como as interações e relações entre as professoras e crianças.
Inicialmente, faremos uma breve apresentação sobre esta nova proposta que estamos
vivenciando no momento na Instituição chamada de “Ateliê”, que nos instiga a refletir se de
fato podemoschamar esta prática desse modo, já que baseados nos ateliês de Reggio Emilia,
o atelierista é um profissional formado em Artes visuais, e o trabalho realizado em nossa
Escola, por pedagogos, está mais voltado para o desenvolvimento das linguagens;em
seguida, relataremos a prática da Professora atelierista e sua relação dialógica com a
professora regente e demais crianças da turma de 4 a 5 anos; para finalizar, relataremos
algumas das experiências da professora regente frente à prática desenvolvida em sua sala
de aula com o ateliê.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS MEDIADAS POR RECURSOS TECNOLÓGICOS
EDUCACIONAIS: PESQUISA-AÇÃO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Micheli Ruviaro 1
Sabrina Bagetti 2
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
Esta pesquisa tem como foco investigar em que medida a utilização de Recursos
Tecnológicos Educacionais (RTE) em práticas pedagógicas, potencializa o desenvolvimento
do processo ensino-aprendizagem na Educação Infantil. Como parâmetro, foram
consideradas as Políticas Públicas Educacionais para Educação Infantil no Brasil, por meio
das Diretrizes Curriculares Nacionais. A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação
Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de
idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social. Por isso, justificamos a
importância de promover a interação e a interatividade no contexto da sala de aula, mediadas
por RTE. Para desenvolver este estudo estivemos apoiados nos princípios teóricometodológicos da pesquisa-ação educacional, os quais subsidiaram a implementação de
ciclos de planejamento, ação, observação e reflexão. Nossas estratégias de pesquisa-ação
estiveram sustentadas na orientação metodológica das três matrizes: a Matriz DialógicoProblematizadora (MDP), a Matriz Temático-Organizadora (MTO) e a Matriz TemáticoAnalítica (MTA). As mesmas orientam, respectivamente, a coleta de dados, preocupação
temática, organização e análise. Os conceitos RTE e Fluência tecnológico-pedagógica
estiveram guiando a ações de planejamento para o desenvolvimento de práticas pedagógicas
na Educação Infantil, mais especificamente, na Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Práticas que foram desenvolvidas durante o
estágio curricular supervisionado do curso de Licenciatura em Pedagogia da UFSM. Ao final
desse percurso investigativo, percebemos que a utilização de RTE na Educação Infantil,
trouxe a possibilidades de ampliar os conhecimentos das crianças dando liberdade à
exploração e utilização de diversas linguagens, ajustadas às diferentes intenções e situações
de comunicação, enriquecendo cada vez mais suas capacidades expressivas. No entanto,
percebemos que a realização de práticas pedagógicas mediadas por RTE, implica no
desenvolvimento e no aprimoramento da fluência tecnológico-pedagógica, a qual desafia os
docentes a constantes atualizações e desenvolvimento de aptidões, necessárias para a
capacidade de apropriação dos princípios da utilização e aplicabilidade desses recursos, nas
mais diversas situações que envolvem o ensino-aprendizagem.
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JUSTIÇA OU VINGANÇA: EXPLORAÇÃO DO CAMPO ARGUMENTATIVO NA
AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Paola Tassinari Groos1
Vaima Regina Alves Motta2
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
Este trabalho ter por objetivo apresentar o projeto elaborado para o Estágio Supervisionado
no Ensino Médio na disciplina de Língua Portuguesa e desenvolvido em uma turma do 2º ano
do Ensino Médio, no ano de 2015, em uma Escola Estadual de Santa Maria. Tal projeto
objetivou discutir o tema justiça ou vingança, através dos seguintes gêneros textuais: conto,
debate público regrado e resenha crítica, buscando a reflexão sobre o referido tema e,
também, o desenvolvimento da argumentação dos alunos, por meio de gêneros orais e
escritos. Para fundamentar teoricamente este projeto, foram utilizados Bakhtin (2003), para
gêneros do discurso; Dolz e Schneuwly (2004), para oralidade na escola; Moisés (2004), para
conto; Dolz, Schneuwly e De Pietro (2004) para debate público regrado; e Medeiros (2005),
para resenha crítica. Com relação à metodologia adotada, primeiramente, foi realizada a
leitura, por parte dos alunos, de um conto com a problemática envolvendo justiça ou vingança.
Após a leitura, a turma foi dividida em grupos: mediadores, debatedores e plateia. Durante
uma semana, houve a preparação para o debate. No debate, os debatedores se posicionaram
em relação ao tema, os mediadores gerenciaram a atividade e a plateia, após o debate,
realizou comentários sobre a argumentação dos debatedores. Depois de debaterem, os
alunos produziram uma resenha crítica sobre o conto, levando em consideração as
discussões do debate. Como principais resultados do projeto, é importante destacar maior
envolvimento dos discentes na disciplina de Língua Portuguesa, empenho dos alunos para a
realização das atividades e, também, avanços significativos na qualidade argumentativa.
Conclui-se, com a dinamização do projeto, que é fundamental trabalhar diferentes gêneros
textuais na disciplina de Língua Portuguesa, visto que possibilitam tanto a interação alunoaluno e aluno-professora quanto a ação-reflexiva em diferentes situações de linguagem.
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SOBRE A NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÕES ACERCA DAS (POSSÍVEIS)
RELAÇÕES ENTRE A ABORDAGEM TEMÁTICA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Thiago Flores Magoga1
Cristiane Muenchen2
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
Fundamentada em pressupostos da teoria crítica, a Abordagem Temática (AT) vem sendo
apontada, por autores da área de ensino de ciências, como uma possível solução para os
problemas educacionais enfrentados atualmente. Com base nas ideias freireanas, Delizoicov,
Angotti e Pernambuco – no livro “Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos” – definem a
AT como sendo uma “perspectiva curricular cuja lógica de organização é estruturada com
base em temas, com os quais são selecionados os conteúdos de ensino das disciplinas.
Nessa abordagem, a conceituação científica da programação é subordinada ao tema”. Ao se
trabalhar com esta perspectiva, portanto, há a necessidade de se problematizar o currículo
escolar. Através dos trabalhos desenvolvidos no contexto do Grupo de Estudos e Pesquisas
Educação em Ciências em Diálogo (GEPECID), juntamente com professores da rede pública
de escolas básicas (estabelecendo uma relação dialógica), percebe-se que efetivos
resultados, a médio e longo prazo (em termos pedagógicos e educacionais), poderiam ser
conquistados se houvesse a garantia de políticas públicas relacionadas à, em um primeiro
momento: a) gestão escolar; b) plano de carreira e formação de professores (e coordenação
pedagógica); c) interação entre escola (básica) e universidade. Em contrapartida, ao passo
em que se identifica a importância desta premissa, parece haver uma carência de trabalhos
teóricos que relacionem a AT com as políticas públicas, de tal modo que surge a necessidade
de investigar se, como, e por que os autores/pesquisadores da área de ensino de ciências
discutem as (possíveis) relações entre a AT e políticas públicas. Assim sendo, o presente
trabalho tem por objetivo a proposição de reflexões sobre tais aspectos, para uma
investigação – seja via análise em trabalhos teóricos, seja via diálogo com pesquisadores que
desenvolvem ações na perspectiva da AT –, que contenha, dentre outros, os seguintes
questionamentos: i) os pesquisadores da área, que utilizam a AT, vêem a importância das
políticas públicas?; ii) como, efetivamente, a proposição de políticas públicas podem auxiliar
no trabalho via AT?; iii) quais os benefícios que a discussão de políticas públicas, associada
ao trabalho na perspectiva da AT, pode trazer ao processo de ensino/aprendizagem? E ao
próprio docente? Espera-se, portanto, que um trabalho neste sentido venha para contribuir à
área, pois pode sinalizar caminhos quanto ao processo de disseminação da proposta da AT.
Ademais, as sinalizações que deste estudo podem surgir, também devem repercutir nos
currículos dos cursos de formação inicial de professores, nos quais a necessidade de
garantias de políticas públicas tende a ser pouca discutida.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO: O GÊNERO
TEXTUAL COMO SUPORTE PARA O ENSINO E A APRENDIZAGEM NA AULA
DE LÍNGUA PORTUGUESA
Luciane Carlan da Silveira1
Vaima Regina Alves Motta2
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
Investigar o contexto escolar e, mais especificamente, o contexto de sala de aula, é um
processo importante antes do início do período de regência do estágio supervisionado, pois,
a partir de um questionário investigativo respondido pelos alunos, por exemplo, fragilidades
no processo de ensino-aprendizagem de uma disciplina podem ser identificadas e,
posteriormente, receberem mais investimentos durante as aulas. Assim, o objetivo deste
trabalho é relatar os avanços que aconteceram durante o estágio supervisionado realizado na
disciplina de Língua Portuguesa, ocorrido em 2014, em uma turma de segundo ano do Ensino
Médio de uma escola pública estadual de Santa Maria, com relação a fragilidades em algumas
habilidades apontadas pelos alunos no questionário diagnóstico aplicado. Constatou-se que
a maioria dos alunos atribuía importância ao estudo de tópicos gramaticais, inclusive na
revisão de suas produções textuais. Isso aconteceu, provavelmente, pela ênfase no ensino
de tópicos gramaticais de forma descontextualizada e raras produções textuais escritas.
Nessas condições, optou-se por desenvolver, nesta turma, um projeto de ensino que tivesse
como base o apoio dos gêneros textuais, tanto para exploração de tópicos gramaticais, quanto
para as produções textuais escritas dos alunos, visando, dessa forma, um ensino de forma
contextualizada. Para tanto, como embasamento teórico tomou-se como diretrizes os estudos
de Marcuschi (2008), Camps (2006), Geraldi (1984) e Koch & Elias (2014) acerca dos gêneros
textuais e leitura e produção de textos escritos. A metodologia, durante as aulas, partiu,
inicialmente, da discussão do contexto e da situação comunicativa (por meio de vídeos e
anúncios publicitários), seguida da exploração e produção de dois gêneros textuais (carta do
leitor e resenha crítica), e, por fim, de uma autoavaliação respondida pelos alunos. Os
principais resultados desse processo, durante o período de estágio nesta turma, dizem
respeito à mudança na concepção e na importância dada, pelos alunos, ao estudo dos tópicos
gramaticais, dos gêneros textuais e das produções textuais escritas. A partir da autoavaliação
respondida pela turma e pela observação longitudinal dos avanços dos estudantes foi possível
perceber ganhos efetivos com relação aos aspectos citados anteriormente, conforme a opção
pela metodologia destacada. Portanto, pode-se concluir que o estudo das principais
habilidades referentes à disciplina de Língua Portuguesa, em sala de aula, quando discutidas
de forma contextualizada e com o apoio dos gêneros textuais, contribui para avanços
significativos no processo de ensino-aprendizagem da referida disciplina.
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POLÍTICAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA INTEGRAÇÃO DE RECURSOS
EDUCACIONAIS ABERTOS: CURSO DE PEDAGOGIA EM QUESTÃO
Gabriele Brasil D’avila1
Vanessa Medianeira Canzian Trindade2
Elena Maria Mallmann3
Eixo 3 - Práticas Pedagógicas na educação básica e superior
As tecnologias educacionais podem ser integradas em práticas pedagógicas como
ferramentas para aprimorar e potencializar o processo ensino-aprendizagem. A partir deste
conceito discutiremos as possibilidades de produzir e reutilizar Recursos Educacionais
Abertos (REA) no curso de Pedagogia. De acordo com a UNESCO, os REA se constituem
como uma estratégia internacional de criação, recriação, compartilhamento e difusão de
conteúdos educativos, que ampliam as possibilidades de realização da educação em todos
os níveis e modalidades. Nesse sentido, analisamos as implicações dos REA na performance
docente frente aos desafios com as tecnologias na formação de professores no ensino
superior. Metodologicamente o trabalho centrou-se em um levantamento bibliográfico
exploratório de cunho qualitativo. Para tanto, a partir de palavras chaves “Recursos
Educacionais Abertos, Práticas Pedagógicas, Pedagogia, Ensino-aprendizagem”
pesquisamos em repositórios disponíveis na web. Desse modo, realizamos a análise de
documentos impressos e eletrônicos sendo trabalhos já publicados, como artigos científicos,
revistas e teses com o intuito de abordar as orientações para integração de REA nas práticas
pedagógicas, tanto na educação básica quanto na educação superior. Nesse sentido, com
base nas pesquisas e na leitura-análise dos artigos encontrados sobre o assunto, concluímos
que os REA no ensino-aprendizagem trazem vantagens no entendimento dos conteúdos,
promovendo em sala de aula cada vez mais a participação dos alunos no desenvolvimento
de conteúdos e até mesmo na criação deles. Somado a isto, os professores têm a liberdade
de realizar atividades mais interativas e colaborativas. Por outro lado, analisamos que, para
ampliar e consolidar a integração de REA nas práticas pedagógicas, ainda é necessário que
os professores conheçam com mais sistematização as orientações das políticas públicas e
desenvolvam fluência tecnológico-pedagógica.
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A EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE VALORES DEMOCRÁTICOS
Rosenei Cella1
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
Exercitar uma educação democrática, que permita aos indivíduos a experiência da
democracia não é um processo simples, especialmente no contexto das sociedades
complexas, demandando reflexões sobre os objetivos da educação e as estratégias para
alcançá-los. Nesse contexto, este artigo se propõe a fazer algumas reflexões relativas às
possibilidades da escola influenciar o desenvolvimento de valores democráticos no processo
educativo, em tempos de democratização do ensino, tomando-se por referência os escritos
de John Dewey, que há mais de 100 anos acendeu um profundo debateu a respeito da
questão da educação e a democracia, deixando um legado de livros que vem sendo
estudados sistematicamente e inspiram fazeres pedagógicos diferenciados, tendo em vista a
construção de conhecimentos tomados como importantes para a vida em sociedade. Para
tanto, apresentam-se os pressupostos de uma sociedade democrática, o entendimento sobre
o que é democracia, bem como reflexões sobre as possibilidades de efetivação de uma
educação democrática no contexto atual. Para subsidiar a reflexão, apresentam-se algumas
características de uma proposta de fazer escolar democrático através do desenvolvimento de
valores e de práticas pedagógicas que propiciam e incentivam a participação de alunos no
cotidiano da vida escolar. Cabe dizer, que mesmo a escola tendo perdido um pouco de seu
prestígio ou a crença que nela outrora fora depositada como mecanismo de transformação
social, ainda é o espaço privilegiado para fazer, debater e projetar educação, através da
definição de objetivos pedagógicos que estejam voltados para a construção de uma sociedade
mais tolerante, menos individualista e cultivadora de valores humanos conectados com os
ideais de promoção do bem-estar social de todos os indivíduos, minimizando as divisões
sociais de classe. Dewey postulou que o desenvolvimento da sociedade depende das
capacidades e ações de seus membros, mas que as ações humanas encontram-se afastadas
dos valores que nos são caros. O modelo de vida dos indivíduos é materialista e traz
implicações em diversas esferas da convivência. O desenvolvimento de um pensamento
reflexivo um processo lento, daí a necessidade de incorporar lenta e gradualmente valores e
práticas que ensejem mudanças culturais de convivência. O acesso à educação foi ampliado
nas últimas décadas e se aproxima da universalização, o que aumenta a responsabilidade do
processo escolar, dado que um novo cenário educacional está sendo construído. Uma vez
garantido o acesso, é necessário construir ou transformar o processo de educação formal,
pautado em valores e práticas que motivem a construção de uma sociedade democrática de
fato, capaz de dialogar sobre seus dilemas e adversidades, buscando soluções que gerem
bem-estar coletivo, dando sentido à convivência em sociedade.
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PENSO, LOGO ARGUMENTO: O GÊNERO CARTA ABERTA EM SALA DE AULA
Jordana Cassel Steindorff1
Vaima Regina Alves Motta2
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
Este projeto, solicitado no Estágio Supervionado, foi desenvolvido em uma escola estadual
do município de Santa Maria, na disciplina de Língua Portuguesa, com uma turma de 2° ano
do Ensino Médio. As ações se delimitaram no campo argumentativo, ou seja, estavam
associadas ao desafio de convencer alguém de alguma coisa, demonstrando a validade de
uma tese. A subdivisão norteadora foi o gênero carta aberta, que tem por objetivo declarado
a apresentação de argumentos em defesa de um determinado ponto de vista, e a temática
norteadora, definida pelos alunos através de um questionário diagnóstico, foi sobre o limite
entre o trote universitário e a violência. O objetivo do trabalho era possibilitar aos alunos o
reconhecimento das características estruturais da carta aberta, assim como a finalidade do
gênero, relacionados com o contexto de circulação e perfil do interlocutor, que por sua vez,
afetam a estrutura da carta aberta. A metodologia da produção textual foi abordada como um
processo, sendo inicialmente repassada aos alunos uma fundamentação teórica sobre o
gênero, com exemplos e com debates sobre a sua organização, para posteriormente ocorrer
à primeira versão, que necessariamente teve sequência com a reescrita, para enfim chegarse na versão final. As principais fontes teóricas utilizadas foram: para argumentação Othon
Garcia (2006), Koch (2006); para produção textual Schneuwly & Dolz (2004), Geraldi e Citelli
(2004), Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), Koch (2010); para o gênero
carta aberta Abaurre (2013); e gêneros textuais Bakhtin (1992). Os resultados que merecem
destaque foram as dinâmicas discussões sobre o tema abordado, o aproveitamento desse
projeto para a redação do ENEM do mesmo ano e as produções finais, que ficaram adequadas
à estrutura global do gênero, com propósitos e conteúdos bem definidos pela argumentação.
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE: SEMINÁRIO INTEGRADO NO
ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO NO RIO GRANDE DO SUL
Marcia Eliana Migotto Araújo1
Rosane Carneiro Sarturi2
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
O resumo aborda as políticas públicas para o Ensino Médio Politécnico no Rio Grande do Sul.
Nesta modalidade de ensino espera-se que o jovem se prepare para o mundo do trabalho,
garantindo o acesso equitativo a programas que permitam à aquisição de conhecimentos e
competências ligadas a vida cotidiana. A partir do Estatuto da Juventude, Lei Federal n.º
12852/2013(BRASIL, 2013), os adolescentes com idade entre quinze e dezoito anos são
jovens. O Estado no ano de 2011 passou por uma reformulação em sua proposta políticopedagógica para o ensino médio nas escolas públicas estaduais. O documento base que
orienta as diretrizes político-pedagógicas da proposta denomina-se “Regimento Referência
das Escolas de Ensino Médio Politécnico da Rede Estadual” (BRASIL, 2011). O Componente
Curricular de Seminário Integrado está situado na parte diversificada, que tem por objetivo
articular as diversas áreas do conhecimento e o mundo do trabalho. Espera-se que o
Seminário Integrado construa projetos coletivos com a participação dos professores e dos
alunos, interdisciplinarmente. Objetiva-se analisar a perspectiva dos alunos à frente do
componente curricular “Seminário Integrado”. A metodologia da pesquisa é quali-quantitativa,
com análise de conteúdo na leitura das questões respondidas pelos jovens. Para a coleta dos
dados foram propostas duas questões. A amostra constitui-se por 22 alunos de uma turma do
3º ano noturno. O referencial teórico considera a documentação legal do ensino médio
politécnico, a Legislação Estadual que fundamenta a organização pedagógica e estudos de
autores como: Bardin (1977); Saviani (2011); Kuenzer (1997; 2000); Freire (1996); Frigotto
(1989); entre outros. As respostas dos alunos sobre o Seminário Integrado demonstraram
alguns conflitos e reflexões no seu cotidiano escolar, evidenciando desafios a serem
superados no ensino médio politécnico. Em geral apontam o entendimento sobre a proposta
da inclusão do componente curricular. Conclui-se que a proposta político-pedagógica
apresentada é uma alternativa viável para a educação que esta em construção, além dos
processos de mudanças necessárias para a melhoria do Ensino Médio Politécnico. Corroboro,
nesse contexto, uma mudança social e cultural que busca a construção dos conhecimentos
dos discentes que estão na escola pública. Também se espera que ocorra uma educação
para a autonomia. Para tanto, é necessário que docentes e discentes realizem um trabalho
dialogado e cooperativo na busca e construção do conhecimento.
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Aprendizagem em questão: PIBID INTERDISCIPLINAR EDUCAÇÃO DO CAMPO/
UFSM
Daniela Camila Froehlich1
Daniela Bernardes2
Ane Carine Meurer3
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
O presente relato de experiência vem abordar as práticas interdisciplinares desenvolvidas
pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) Subprojeto
Interdisciplinar Educação do Campo, que é desenvolvido na Escola Estadual de Ensino
Fundamental Arroio Grande, localizada em Arroio Grande, Distrito de Santa Maria, RS. Esse
projeto teve início no segundo semestre de 2015, e perdura até o presente semestre, sendo
desenvolvidos por pibidianos, acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
de diferentes licenciaturas, sendo estas Educação Especial, Pedagogia, História e
Matemática. Com esse projeto objetivou-se contribuir para a compreensão dos códigos da
língua portuguesa (leitura e escrita), raciocínio lógico matemático e desenvolver habilidades
do pensamento dos educandos do 3º e 4º ano que possuem dificuldades de aprendizagem.
Existem crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem temporária, pois o seu
desenvolvimento em alguma área sofre atrasos. Com o tempo os educandos geralmente
superam essas dificuldades (FERNANDEZ, 1991). Para conseguirmos alcançar nossos
objetivos tivemos de considerar diversos contextos, necessidades e situações. Segundo
Ferreiro (1999, p.47) “a alfabetização não é um estado ao qual se chega, mas um processo
cujo início é na maioria dos casos anterior a escola é que não termina ao finalizar a escola
primária”. A metodologia desenvolvida pelo projeto desenvolvido no ano de 2015 procura
primeiramente conhecer as necessidades dos educandos para após montarmos e
desenvolvermos proposições que atendam essas condições, considerando, sempre, o
possível efeito que essas práticas possam desencadear nos educandos, Ferreiro afirma que
“nenhuma pratica pedagógica é neutra. Todas estão apoiadas em certo modo de conceber o
processo de aprendizagem e o objeto dessa aprendizagem” (2000, p.31). Conclui-se, através
de alguns resultados obtidos no semestre anterior e a análise na continuidade deste, que o
projeto desempenhou e está desempenhando um papel importante e satisfatório na
aprendizagem dos educandos e também para a formação acadêmica dos licenciandos que
desenvolvem o mesmo, pois o PIBID nos prepara para esse futuro pertencimento a equipe
escolar, e aprendizagens, através de vivências como estas vamos nos constituindo docentes.
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O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO E OS DESDOBRAMENTOS PARA O
CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
Bruno Sarturi Hundertmarck1
Rosane Carneiro Sarturi2
Eixo 3 - Práticas pedagógicas na educação básica e superior
Após a reestruturação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2009, pelo Ministério
da Educação (BRASIL, 2009), esse passa a substituir gradativamente os concursos
vestibulares, como mecanismo para a seleção dos estudantes ao Ensino Superior.
Fomentando uma reestruturação curricular do Ensino Médio, na qual a Educação Física está
imersa, pelo fato de integrar a matriz de referência do Enem. O objetivo é analisar como a
relação entre o Enem e a Educação Física Escolar é discutida nas produções acadêmicas da
área, considerando os direcionamentos que estes estudos estão mostrando. Para o presente
artigo utilizou-se a metodologia do estudo bibliográfico e documental, com o objetivo de
conhecer as produções científicas sobre o tema em questão. Realizou-se uma busca em dois
periódicos do campo da Educação Física escolar, selecionando estudos a partir do ano de
2009, utilizando como palavras-chave Enem e Educação Física. Após reunir os artigos
pertinentes com o problema deste projeto foi feita uma análise das principais categorias
levantadas por tais estudos, procurando fazer uma interlocução entre os artigos estudados.
Identificaram-se nos estudos analisados três categorias, a primeira com trabalhos que
ressaltam a possibilidade de valorização da área a partir da inserção no Enem, pelo viés de
que essa realidade imposta pelo Enem contribui para o assunto mencionando que a adoção
de um currículo reformulado a partir do Enem serve ou servirá para transformar os currículos
da Educação Física escolar, afirmando que "Certamente que a adoção desta nova forma
avaliativa dos conhecimentos trabalhados junto ao Ensino Médio, configura uma mudança
estrutural necessária, defendida, preconizada e esperada por inúmeros(as) educadores(as)
[...]" (KOHL, 2010, p. 2). A outra categoria identificada argumenta que esta valorização se dá
no sentido de priorizar conhecimentos teóricos intelectuais, frente a uma área arraigada de
um histórico ligado ao fazer, por meio dos esportes e da ênfase na saúde pública. Corre-se o
risco aí de intelectualizar a área e dessa forma descaracterizá-la. Para Ferraz e Correia
(2012), o Enem determina o que deve ser ensinado, delimitando demasiadamente os
conteúdos, sendo uma distorção inaceitável segundo os autores. Beltrão (2014, p. 831) ainda
afirma que "[...] como as demais disciplinas, o professor de Educação Física sofrerá pressão
para modificar seu modo de ensinar e avaliar, tanto dos gestores das escolas, quanto dos
pais e mães dos alunos.". O professor frente às pressões exercidas pelo desempenho dos
seus alunos nesse exame, possivelmente terão de passar por um processo de transformações
curriculares e epistemológicas. Ressalta-se a necessidade de que o professor se aproprie
dessa demanda externa à escola, não no sentido de ser um "aplicador" dos programas
avaliativos, no caso o Enem, mas que esse momento de debates na área venha a enriquecer
e legitimar a Educação Física escolar, por meio do tratamento com novos sentidos e
significados sobre a cultura corporal de movimento.
Palavras-chave: Exame Nacional do Ensino Médio. Educação Física. Currículo.
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JOGOS TRADICIONAIS: POSSIBILIDADES DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM
EDUCAÇÃO FÍSICA
Taise Motta Rensch da Silva 1
Andressa Marques da Silva2
Maria Cecília Camargo Günther3
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
Esse trabalho tem como foco tematizar as políticas públicas vinculadas a Educação Básica,
particularmente as políticas voltadas à cultura de forma a legitimar os jogos tradicionais como
conteúdo da Educação Física Escolar. Por isso recorremos inicialmente a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional que faz menção a cultura, salientando no artigo 3º, alínea II que
o ensino deve ter como base: “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura,
o pensamento, a arte e o saber” (BRASIL, 1996). Essa mesma Lei, em seu artigo 26, trata
dos currículos da educação básica e, nesse ponto salienta a necessidade de uma base
nacional comum a ser complementada em cada contexto por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos alunos.
Trazendo essas políticas públicas para o cenário escolar e especificamente para Educação
Física, vislumbramos o professor como um ator social, que pode influenciar na consecução
das mesmas e, nesse contexto dar voz as diferentes culturas que influenciam o meio em que
vivemos. No campo da Educação Física, sabendo que a área é responsável por tematizar a
Cultura Corporal (SOARES et. al., 1992), é possível abordar nas aulas diferentes
manifestações presentes na cultura. Nesse sentido, ressaltamos os jogos tradicionais como
uma das possibilidades nas aulas de Educação Física, pois estes são representações
culturais pertencentes a um grupo social e manifestam valores, costumes, sendo
(re)construídos no processo de desenvolvimento histórico. Alguns exemplos de jogos
tradicionais são: bolão, bocha, pipa, pião, cabo de força, arco e flecha, dentre outros. Esses
jogos são transmitidos, muitas vezes, de forma oral de geração em geração e aparecem,
frequentemente, ligados às festas, colheitas, eventos religiosos e estações do ano (MARIN;
RIBAS, 2013). São tradicionais, pois há muito tempo estão presentes na cultura de um grupo
e assumem características a partir do contexto e das relações sociais ali estabelecidas,
representam o passado e o presente. Além disso, identificamos a existência no território
brasileiro de 98 Associações de Jogos Tradicionais, ou seja, entidades resultantes da reunião
de pessoas ou de grupos sociais em torno de um ou mais jogos tradicionais. Essas
associações constituem-se como espaço e tempo nos quais a população compartilha
propósitos, costumes, defendendo preservação dos jogos tradicionais, uma vez que são
práticas cada vez mais relegadas na sociedade. Exatamente nesse ponto, exacerbamos o
papel dos professores de Educação Física enquanto atores sociais auxiliando na efetivação
de políticas públicas por meio de suas práticas pedagógicas. Uma das possibilidades é
tematizar nas aulas os jogos tradicionais, bem como suas associações, tornando possível aos
alunos conhecer esses espaços de integração e dessa forma aprender sobre a cultura de
seus antepassados.
Palavras-chave: Educação física. Práticas pedagógicas. Jogos tradicionais.
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EXPERIÊNCIAS DE LEITURA NO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Angela Cardoso Brollo1
Marilene Gabriel Dalla Corte2
Eixo 3 – Práticas pedagógicas na educação básica e superior
Este relato objetiva retratar experiências subjacentes ao Projeto de Leitura desenvolvido em
uma turma de 4º ano em uma Escola da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria – RS. Tais
atividades são desenvolvidas com a finalidade de fortalecer o trabalho de alfabetização dos
estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. O projeto objetiva desenvolver situações
de ensino e aprendizagem que despertassem nos estudantes o desejo pela leitura, a fim de
que esta se tornasse prazerosa no cotidiano dos mesmos e potencializasse a ampliação da
interpretação e compreensão de mundo. A metodologia utilizada está voltada para a
organização de estratégias de leitura, das tipologias de textos, a compreensão e os diferentes
usos destes. Para tanto, foi criada a oficina de leitura, que ocorre uma vez por semana, em
que eram realizadas atividades diversificadas voltadas para as práticas de leitura, seus usos
e desenvolvimento da oralidade. Os principais autores que embasaram o projeto foram Freire
(1989), Ferreiro (2000), Gregorin Filho (2009) e Martins (1994). O projeto de leitura vem
alcançando seu objetivo principal voltado para promover práticas de leitura e em acolher os
estudantes em suas dificuldades e necessidades socioculturais e educacionais, independente
do nível de alfabetização que se encontram. Também, destaca-se que o projeto em
aumentado o número de retiradas dos livros na biblioteca, a satisfação que os estudantes tem
demonstrado ao realizar as leituras e a importância que estes revelam sobre ela. Em seus
relatos, pode-se perceber a transformação na forma como os estudantes viam e lidavam com
a leitura, tornando-se possível ouvir falas como “agora eu gosto de ler”, “eu já leio melhor”,
“eu gosto de levar livros para casa”, entre outras. Os pais também começaram a perceber
algumas mudanças em seus filhos relatando que, por meio da leitura, os mesmos estão mais
atentos a informações em diferentes canais escritos, televisivos e online. Os ganhos dos
participantes do projeto são significativos, repercutindo em melhorias na aprendizagem, na
responsabilidade com as atividades de aula e nas tarefas de casa, no entrosamento coletivo
e na construção do hábito de leitura. Reitere-se que ler requer uma interpretação pessoal e
que o hábito de leitura é uma prática extremamente importante para desenvolver o raciocínio,
o senso crítico e a capacidade de interpretação. Nesse sentido, a escola tem o importante
papel de potencializar o desenvolvimento do hábito de leitura dos educandos e, para isso, é
fundamental que o professor se constitua mediador de práticas educativas permeadas por
diferentes estratégias e tipologias de leitura e escrita.
Palavras-chave: Leitura. Escola. Ensino. Aprendizagem.
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ANÁLISES SOBRE DISCURSOS PRODUZIDOS NA LÓGICA INCLUSIVA E SEUS
EFEITOS NAS PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Eliana da Costa Pereira de Menezes1
Márcia Lise Lunardi-Lazzarin2
Eixo 4 – Educação e Inclusão
A presente investigação, vinculada ao DEC – Grupo de Pesquisa Diferença, Educação e
Cultura/CNPq e financiada pelo Programa FIPE Jr/UFSM, possui a intenção de investigar
diferentes práticas discursivas no campo da educação especial produzidas no contexto da
racionalidade inclusiva. Ao tomar a perspectiva dos estudos pós-críticos em educação como
mote de pesquisa estabelecemos como problema o seguinte enunciado: Que verdades,
tomadas como naturais e verdadeiras, são produzidas pelas práticas discursivas no campo
da educação especial no contexto da racionalidade inclusiva? Inspirados metodologicamente
no exercício genealógico cunhado por Michel Foucault, o qual busca conhecer, pela análise
histórica, as condições que possibilitaram que os indivíduos se tornassem sujeitos objetivados
e subjetivados por diferentes relações de poder/saber, organizamos o trajeto metodológico
desta investigação em três etapas. Na primeira buscamos analisar a produção discursiva de
trabalhos acadêmicos no âmbito da Pós-Graduação em Educação da UFSM, na linha de
Educação Especial. Na segunda procuramos compreender como o Estado assume a
discussão sobre as ações inclusivas e qual o lugar destinado a educação especial nessa
discussão e, na terceira etapa (a ser desenvolvida) nos ocuparemos da análise dos efeitos
dos discursos inclusivos nas práticas escolares. A materialidade analítica das duas primeiras
etapas da investigação foi constituída a partir da eleição de práticas discursivas produzidas
em diferentes âmbitos - produções acadêmicas, programas de Governo, documentos legais,
produções midiáticas – que apresentam a educação especial de forma articulada a princípios
de condução de Estado dentro de uma racionalidade inclusiva. A materialidade de análise da
terceira etapa do estudo, que será desenvolvida durante o corrente ano, será constituída por
entrevistas com educadoras especiais responsáveis pelo trabalho do AEE em escolas da rede
pública de Santa Maria/RS. Nesse contexto, a análise empreendida (até o presente momento)
na materialidade da investigação, a partir da qual nos propomos a olhar para a educação
especial e seus desdobramentos nas práticas educacionais contemporâneas, possibilitou-nos
compreender que os discursos que constituem os documentos produzidos na lógica inclusiva
acabam produzindo a educação especial, mais especificamente as práticas operadas no/pelo
AEE, como uma estratégia para a produção de ações de in/exclusão nos espaços
educacionais, o que por sua vez, produz obstáculos à proliferação de singularidades nos
processos formativos dos sujeitos.
Palavras-chave: Inclusão. Educação Especial. Estudos Pós-críticos. Práticas Discursivas

1

Professora Adjunta do Departamento de Educação Especial/CE/UFSM. E-mail:
elianacpm@hotmail.com
2 Professora Associada do Departamento de Educação Especial e do Programa de Pós-Graduação em
Educação CE/UFSM. E-mail: lunazza@gmail.com

EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA: DESAFIOS DE UM BOLSISTA FRENTE A
SÍNDROME DE EDWARDS
Andrei Minuzzi Folgiarini1
Maria Eliza Roza Gama2
Eixo 4 – Educação e Inclusão
Dentre as inúmeras situações na iniciação à docência, o processo de ensino/aprendizagem e
inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) nas aulas de Educação
Física (EF) representam grandes desafios para qualquer professor. É a partir de uma
educação pautada nos princípios da inclusão que pode acontecer o aprendizado e respeito
do aluno pela diversidade e pelas diferenças (FREITAS, 2011). A EF tem como ferramenta
principal o movimento humano. Garantir o processo evolutivo do ensino de competências
procedimentais da disciplina frente as limitações de uma aluna com Síndrome de Edwards
(SE), aqui citada como Bibiana (dezessete anos), se torna um desafio uma vez que a
segurança da mesma é de extrema relevância. A trissomia 18 descrita por John H. Edwards
(1960) caracteriza-se por ser uma doença genética causada por alterações cromossômicas
resultando em distúrbios multissistêmicos, embora existam diversas descrições literárias
relatando mais de 150 anormalidades biológicas, o caso de Bibiana relata: fragilidades do
sistema ósseo, dificuldade na locomoção e coordenação motora ampla, escoliose, cifose, etc.
Diante disso, este trabalho visa relatar experiências de um bolsista do Programa Institucional
de Bolsa Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto Interdisciplinar - Educação Física e
Pedagogia, no ano de 2015, com a inclusão de uma aluna com SE, estudante do quarto ano
de uma Escola Municipal de Educação Básica situada na cidade de Santa Maria – RS. Meu
desafio nestes primeiros oito meses foi elaborar aulas que possibilitassem a participação da
aluna respeitando suas dificuldades e garantindo sua segurança, e sua socialização. Todas
as aulas foram adaptadas com delimitação de espaços e materiais para garantir sua
segurança. Isso resultou em mudanças de regras e organização de minijogos, como por
exemplo: aulas de basquete e handebol cujo conteúdo insere-se no tema práticas corporais
sistematizadas (GONZÁLES; SCHWENGBER, 2012, p.32), bloco de conteúdos: tipos de
jogos, com interação entre adversários, como objetivo específico de promover o
desenvolvimento da iniciação dos esportes coletivos. Este relato trata especificamente dos
jogos com interação e descreverei a seguir um exemplo das alterações realizadas nas regras
do basquete em minijogo para uma aula específica. Utilizando coletes para a identificação de
duas equipes, uma bola de iniciação esportiva e dois bambolês, o jogo foi estruturado da
seguinte forma: em ambos os times um aluno(a) desempenhava a função do pivô, onde
somente este(a) aluno(a) poderia permanecer no garrafão da equipe adversária. Para pontuar
as equipes deveriam executar passes entre todos os colegas da mesma equipe, sem quicar
a bola e sem locomoção enquanto o aluno(a) tivesse o controle da bola. Recebendo o último
passe o(a) pivô efetuava o ponto para a sua equipe arremessando a bola em um bambolê
fixado na trave de uma goleira. Bibiana era a pivô do time vermelho, sempre que necessário
revezava sua posição com os colegas para descansar. Pude concluir com esta atividade
específica que a aceitação e o respeito da turma com a aluna foi essencial, e sua inclusão
deve-se também às adaptações das regras do jogo, o que possibilitou sua participação e
aprendizado.
Palavras-chave: Educação Física. Inclusão. Síndrome de Edwards.
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FORMAÇÃO INICIAL: UM OLHAR NOS REFLEXOS DA MATRIZ CURRICULAR
DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E PEDAGOGIA DA UFSM
Camila Portella Mendonça1
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Ticiane Arruda da Silva3
Rosane Carneiro Sarturi4
Eixo 4 – Educação e Inclusão
O presente trabalho trata-se de uma reflexão, em relação a inclusão na educação infantil que
busca trazer a visão diante as inquietudes encontradas nas práticas pedagógicas e no
decorrer do processo de formação dos docentes referente a inclusão. Objetiva-se analisar as
diretrizes curriculares que embasam o processo de formação dos professores de Educação
Especial e Pedagogos, considerando práticas pedagógicas no que tange a inclusão. Nesta
pesquisa, utiliza-se uma abordagem qualitativa, como uma ação investigativa crítica e
reflexiva, que nos permite assim, contextualizar a realidade e seus fatores sociais, apontando
para a historicidade a totalidade do objeto de investigação. Para melhor compreensão das
práticas analisaremos o currículo do processo formativo destes professores. Em
posteriormente realizaremos a observação de práticas docentes então, do pedagogo e do
educador especial em práticas pedagógicas no contexto escolar, considerando o processo de
inclusão. O tipo de pesquisa é o estudo de caso e para a sustentação da pesquisa terá
embasamento bibliográfico, os dados foram coletados por meio de relatos de experiência,
observação e como ainda está em andamento os sujeitos de pesquisa ainda estão sendo
selecionados, estes serão professoras da rede municipal de Santa Maria, estas atuantes na
educação infantil. Os estudos de: Triviños (2008); Yin (2001); Dazzani (2010); Martínez
(2005), Kramer (2013) entre outros autores contribuirão para a compreensão da pesquisa,
bem como dados do censo escolar. Conclui-se preliminarmente que é de extrema importância
que o profissional formado dos cursos de licenciatura reflitam sobre a sua formação
acadêmica, pois, a apropriação de aportes teórico- práticos estes estudados em disciplinas
no decorrer do curso, bem como outros materiais impressos ou digitais sobre o tema que
emerge no contexto da sala de aula serão respaldos importantíssimos para as práticas
desenvolvidas pelo profissional docente.
Palavras-chave: Formação Docente. Prática Pedagógica. Inclusão. Educação Infantil.
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O ATO DA LEITURA E A INCLUSÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA
COMO UM ELEMENTO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ariane R. Ferreira Caporal1
Ricardo Goulart Caporal Filho2
Eixo 4 – Educação e inclusão
Este trabalho é uma proposta pedagógica que visa vincular tecnologia com atividades de
leitura na educação Básica, que partiu da necessidade de buscar atividades inclusivas nas
quais alunos com Deficiência Intelectual (DI) possam interagir, interpretar e desenvolver a
compreensão. A tecnologia, como um elemento pedagógico de grande amparo para o
trabalho docente, pode ser articulada multi e interdisciplinarmente. Em meio a importantes
mudanças que a escola e o professor precisam incorporar destaca-se a utilização das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), recursos tecnológicos que comportam as
necessidades didático-pedagógicas no ensino inclusivo. As atividades de leitura são mister
em todas as etapas do desenvolvimento da criança. O aluno com DI, na hora da prática de
leitura, por vezes fica a parte dos demais alunos ou realizando outra atividade; a tecnologia
se insere aí como uma ferramenta somática nesta prática. O objetivo deste trabalho é propiciar
o ato de leitura, não a leitura de decodificação de signos linguísticos, mas uma leitura do
mundo das possibilidades de significação; facilitar atividades de contato com os livros; verificar
se esse tipo de inserção poderá servir como suporte compreensivo na construção do saber;
proporcionar experiências positivas de leitura e inserir o aluno com DI em práticas que ele
possa participar. A metodologia se desenvolve a partir da contação da história, como corpus
Alice no País das Maravilhas, realizada pelos alunos e gravado no Audacity, um software de
código aberto para captura e edição digital de áudio. Em seguida articulando ao Powtoon, um
aplicativo web gratuito que permite criar facilmente apresentações e vídeos animados. Ao
término o aluno com DI ouvirá atentamente a narração gravada, logo procurará ordenar
(sequência dos fatos) as imagens da narrativa que estarão impressas em cartões, atividade
que atua no campo cognitivo. Para materializar o enfoque do clássico, será exibido o filme
Alice no País das Maravilhas, por conseguinte a interpretação e análise da obra por meio de
debate. Fundamentam teoricamente este trabalho os postulados de Giroto, Omote e Bortolini
(2012) acerca das TICs nas práticas pedagógicas inclusivas e Moraes (1998) que faz
referência ao uso das tecnologias da informação na educação. O desenvolvimento deste
projeto se encontra em curso até o presente momento. Os alunos já tiveram o primeiro contato
com a obra. Foi notória interação que o momento de contação de história reflete ao aluno nãoleitor, pois permite a este produzir imagens mentais, uma alusão com o imaginário, o lúdico.
Ressalta-se que esta é uma atividade de inclusão, por isso aplicável a toda turma. A utilização
das tecnologias no ensino-aprendizagem operam para aproximar os alunos das práticas
cotidianas em sala de aula, apoiando-se em ferramentas que propiciarão novas concepções
interativas no processo. Nesta perspectiva espera-se a execução final do trabalho, agregando
tecnologias em atividades de leitura, compreensão e inclusão.
Palavras-chave: Ensino Inclusivo. Tecnologias. Educação Básica. Leitura.
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