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APRESENTAÇÃO
TESSITURAS DE REFLEXÕES PROVOCATIVAS DE
OUTROS TEMPOS PARA NÃO FICAR NO ESQUECIMENTO

[...] Os políticos que juram, com a mão no peito, que a
soberania nacional não tem preço, costumam ser os
mesmos que depois a oferecem; e os que anunciam que
expulsarão os ladrões, costumam ser os mesmos que
depois roubam até as fechaduras de um cavalo a galope
(EDUARDO GALEANO, 2018, p.150).

O presente livro é um projeto idealizado no contexto do
Grupo de Pesquisas Interdisciplinares: Educação, Saúde e
Sociedade, da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) do
Centro de Estudos Superiores de Caxias (CESC), certificado pelo
Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ)
do qual possui como primeira líder a Profa. Dra. Franc-Lane
Sousa Carvalho do Nascimento, e como segundo líder o Prof. Dr.
Francisco de Assis Carvalho de Almada, no qual somos
pesquisadores.
O livro também é fruto de nossas parcerias que já viemos
galgando ao longo de quase uma década em processos de
produção coletiva de conhecimento, seja na produção e
publicação de artigos científicos em periódicos da área da
educação (MORAIS; NASCIMENTO; MAGALHÃES, 2020;
NASCIMENTO et al, 2020; MAGALHAES; NASCIMENTO;
MORAIS, 2019; BRANDT et al, 2019), seja em nossa participação
com apresentação de trabalhos em eventos consolidados e de
reconhecida legitimidade na área como o Encontro Nacional de
Didática e Prática de Ensino (ENDIPE) e o Encontro Nacional de
Educação
(EDUCERE)
e
Seminário
Internacional
de
Subjetividade, Representações Sociais e Profissionalização
Docente (SIRSSE) estes dois últimos que compõe um só evento e
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se realiza bianualmente na Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUC-PR).
Vale ainda ressaltar a pluralidade de grupos de pesquisas os
quais fazemos parte e dos demais autores dos capítulos dos livros
em que nos alinhamos num conjunto de vozes polifônicas para
pensarmos juntos os diferentes processos formativos, educativos e
do desenvolvimento profissional em diferentes proporções e
configurações, e os diversos caminhos e descaminhos das políticas
públicas as quais temos, idealizamos e experienciamos no
cotidiano profissional.
Assim, os grupos de pesquisa em que estamos imersos como
pesquisadores e que buscamos articular nossas produções
científicas são: O Grupo de Pesquisas Interdisciplinares:
Educação, Saúde e Sociedade (UEMA/CNPQ), o Grupo de
Estudos e Pesquisas em Educação Continuada (GEPEC/
UNICAMP) e o Grupo de Estudos e Pesquisas: Formação de
Professores e Práticas de Ensino (FOPPE /UFSC/CNPq).
O livro é composto de 16 (dezesseis) capítulos, os quais
possuem como autores pesquisadores e profissionais de diferentes
áreas do conhecimento e formação, oriundos das cinco regiões do
Brasil: Nordeste, Sudeste, Centro Oeste, Norte e Sul, os quais são
dos estados do/de: Maranhão, Piauí, Rio Grande do Sul, São
Paulo, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, das seguintes
instituições: UEMA, UEMASUL, UNICAMP, UFPI, UFSC,
UFPEL, IFSUL, IFC, IFMA, UFMA, UNIR, UNESP,
FATEPI/FAESPI, UNIFACEMA, SEMECT (Caxias-MA).
Dividido em três partes a presente obra contempla estudos,
experiências e pesquisas em que damos proeminência ao
cotidiano da escola pública em articulação com a universidade, e
outros tantos espaços e contextos de formação e desenvolvimento
profissional de professores e outros profissionais de diferentes
áreas do conhecimento.Trata-se de uma obra que é permeada por
nossos estudos e pesquisas que vem nos acompanhando desde o
processo de formação inicial no curso de Pedagogia até a nossa
formação lato sensu, (que corroboram nossa prática) como strictu
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sensu em Mestrado e Doutorado em Educação, articulados,
sobremaneira, com os universos dos quais fazemos parte pela
nossa experiência enquanto pesquisadores e formadores de
professores nos cursos de licenciaturas nas instituições as quais já
atuamos ou ainda estamos exercendo a docência e
profissionalização, e dos processos formativos em que tecemos no
cotidiano das escolas públicas que fazem parte tanto as do
entorno de nosso contexto, como as de outras realidades em
vários territórios, inclusive, abarcando outros estados e
municípios em colaborações de estudo, pesquisa e produção do
conhecimento científico.
Este é o segundo livro que lançamos e propomos como
organizadores e ao mesmo tempo autores de alguns capítulos, no
contexto do nossos Grupo de Pesquisas Interdisciplinares:
Educação, Saúde e Sociedade, do qual compomos. Na primeira
obra tematizamos por: Pesquisas interdisciplinares sobre formação e
práticas educativas nos contextos socioeducacional, saúde e direito
(NASCIMENTO; BRANDT; MAGALHÃES; MORAIS, 2019).
Neste segundo livro buscamos pensar os múltiplos
acontecimentos atualmente que enfrentamos de modo muito
efervescente no Brasil, ora suscitado pelo agravamento da crise
política e econômica e que impactam diretamente em vários
setores públicos, sobretudo, na área da educação, saúde, social e
outras, e por isso nos é caro trazer como tematização do livro:
Compromissos, desafios e retrocessos das políticas públicas educacionais
na formação e no desenvolvimento profissional.
Pensar a formação e o desenvolvimento profissional dos
diferentes sujeitos que habitam as instituições públicas educativas
pelos deslocamentos das políticas pelas quais atravessam essas
duas dimensões, é situarmos a indissociabilidade entre o político e
o pedagógico como dimensão fundante, necessária e
imprescindível que se consolida numa base teóricoepistemológica, conceitual e implicadora de transformações e
potencialidades em diferentes espaços/tempos da vida, educação
e formação humana.
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No contexto em que estamos vivendo no Brasil, atualmente e
em especial nesses dois últimos anos pela transição política e
governamental em que nos situamos caracterizado por uma onda
frenética e de desmonte na Educação Pública, é um desafio e ao
mesmo tempo uma provocação trazermos o tema deste livro e o
conjunto de discussões aludidas em cada artigo que se apresenta
com forte teor político, e de abordagens as mais plurais e diversas
possíveis que tencionam modos outros de pensar a realidade, a
educação e as conquistas ou retrocessos que se reverberam de
diferentes facetas e com variadas intensidades na sociedade
brasileira entretecidas pelas questões políticas.
Talvez tenhamos que recuperar a declaração feita por
Goodson (2019, p.89) em Currículo, narrativa pessoal e futuro social,
no qual o pensador inglês lança algumas provocações nos fazendo
pensar na importância de que “[...] parece que é hora de avaliar
seriamente a ortodoxia neoliberal no campo da educação”. Não
nos custa caro empreender esse esforço no cenário brasileiro, já
que os descaminhos presentes nesse contexto retratam uma dura
realidade do momento, se reverberando seja na diminuição de
investimentos na educação, como nas imposições de políticas
curriculares, e até extinção de determinados organismos que
potencializem e melhoram qualitativamente a área educacional no
Brasil, entre outros aspectos, só para citar alguns.
A proposta desta obra se soma também à ideia de tecer uma
história narrativa de nosso tempo marcada pelos ataques e
retrocessos de diferentes intensidades e com uma profusão de
acontecimentos, nos quais, lutamos contra o não esquecimento do
que nos acontece, e que por isso mesmo, nos afeta, desloca e nos
desterritorializa produzindo efeitos os mais implicantes possíveis
e inimagináveis em nossa formação e desenvolvimento
profissional e dos diferentes sujeitos participantes das pesquisas
que realizamos em processo de partilha conosco.
Como pesquisadores da abordagem da pesquisa narrativa
que também somos, pensamos em combater o esquecimento e
trivialidade tecendo outras tantas reflexões, históricas e
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experiências narrativas que aludimos do entrelaçamento entre as
políticas públicas educacionais, a formação de professores e o
desenvolvimento profissionalmente docente e de outros
profissionais, justamente, para lutamos contra o que Benjamin
(2012) já havia assinalado de que no mundo em que vivemos a
arte de narrar está em vias de extinção.
Assim, praticamos em nossos escritos uma pesquisaformação na produção de nossos artigos, no sentido de Josso
(2010, p. 177) em que não apenas pesquisamos, mas nós formamos
e autoformamos no decurso das pesquisas científicas, “[...] na qual
os participantes figurarão como atores-pesquisadores em busca de
conhecimentos e como atores-aprendentes responsáveis pelo
saber-fazer e pelo saber-pensar”.
Nesse sentido, se torna fundamental elucidarmos as
contribuições com que nos traz Edgar Morin (2013, p.167) em sua
célebre obra A via para o futuro da humanidade, em um ponto que se
aproxima em muito com a proposta do tema deste livro, qual seja, de
que emerge no cenário brasileiro “[...] reformas políticas, entre as quais
a do pensamento político, que pressupõe a reforma do pensamento,
da educação e da democracia; ela é inseparável das reformas
econômicas, de uma reforma da vida, de uma reforma ética”.
Pretendemos, assim, com essa obra, alcançar diferentes
cenários e territórios de norte a sul, de leste a oeste do Brasil,
tanto quanto articulamos nas produções escritas dos autores dos
capítulos que neste se compõe, que fazem parte de diferentes
regiões do país, e por isso, abrimos um leque de possibilidades
convidativas e reflexivas para você leitor se aventurar com os
textos que compõe este livro, a fim de se deleitarem e servir como
subsídios sejam teóricos, como práticos e reflexivos em suas
formações e desenvolvimento profissional onde quer que estejam
e atuem. Nesse entendimento, precisamos continuar discutindo,
dialogando com as vivências tecidas em nossa vida acadêmica e
profissional, pois “[...] enquanto eu tiver perguntas e não houver
resposta continuarei a escrever”. (LISPECTOR, 1998, p. 47).
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PREFÁCIO

O livro “Compromissos, desafios e retrocessos das políticas
públicas educacionais na formação e no desenvolvimento
profissional” é organizado pelos professores-pesquisadores
Joelson de Sousa Morais (UNICAMP); Franc-Lane Sousa Carvalho
do Nascimento (UEMA/SEMECT); Nadja Regina Sousa
Magalhães (UFSC e Rede Municipal de Ensino de Biguaçu);
e, Andressa Graziele Brandt (UFSC e IFC). São professorespesquisadores que integram diferentes grupos de pesquisas e que,
coletivamente, idealizaram este livro, como forma de divulgar
suas pesquisas na área da Educação. Destaca-se que, os autores
dos dezesseis (16) artigos do livro, são pesquisadores e
profissionais de diferentes áreas do conhecimento, das cinco
regiões do Brasil: Nordeste, Sudeste, Centro Oeste, Norte e Sul.
Dessa forma, receber o convite para elaborar o prefácio deste
livro me entusiasmou tendo em vista a relevância da temática para o
campo da formação de professores. Discutir os diferentes projetos de
formação de professores, dando ênfase aos compromissos, aos
desafios e aos retrocessos nas políticas educacionais do campo da
formação e do desenvolvimento profissional dos professores é
premente diante deste cenário de ataques à formação inicial e à
formação continuada de professores.
Não é por acaso que tivemos a aprovação, de forma
impositiva, da Resolução 02/2019 que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores
para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a
Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNCFormação), bem como, recentemente, tramitou uma minuta de
Resolução de Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional
Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação
Básica (BNC-Formação Continuada) que, praticamente sem
discussão, já foi anunciada como aprovada.
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Na análise tanto da Resolução 02/2019, quanto da minuta da
resolução da formação continuada de professoras, fica evidente a
vinculação à Base Nacional Curricular Comum da Educação
Básica e sua influência direta na formação dos professores. Na
referida resolução, assim como na minuta, são estabelecidas três
competências centrais: conhecimento profissional; prática
profissional; e, engajamento profissional, que delas derivam uma
ramificação de habilidades e, por que não dizer de atitudes, como
as socioemocionais, esperadas que sejam trabalhadas no processo
formativo de professores.
Nesse sentido, há uma forte redução de uma formação plena
dos professores, defendida pelo coletivo de professorespesquisadores há décadas no Brasil, que constituem a Associação
Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação - ANFOPE
que, pelo acúmulo de experiências e práticas de pesquisa e de
trabalho docente nos espaços formativos de professores, por meio
de movimento de educadores, constituiu princípios que defendem
a implantação de uma Base Comum Nacional, “[...] que desde o
início do movimento definia a identidade do profissional da
educação tendo a docência como base da identidade profissional
de todo educador” (acesso em http://www.anfope.org.br/
historico/).
A nova tônica de formação, defendida pelo Conselho
Nacional de Educação – CNE, e distanciada da defesa das
associações (ANPEd, ANFOPE etc.), parece estar voltada para
uma racionalidade técnica e instrumental que se afasta do
desenvolvimento crítico, analítico e emancipador daqueles que
assumirão as salas de aula. A discussão mais enfática dos aspectos
artísticos, culturais, políticos, de gênero, raça, da crítica às
diferentes classes sociais, que fortalecem e fortaleceriam a leitura
de mundo dos formandos nas licenciaturas, são praticamente
desconsiderados dos princípios formativos de tais documentos
recentemente aprovados pelo CNE.
Diante deste cenário, este livro é um alento, tendo em vista que
se apresenta com temáticas relevantes e críticas para o campo da

18

formação de professores, revelando pesquisas e estudos que
constituem três partes centrais: i) as políticas de formação docente e o
desenvolvimento profissional em diferentes contextos; ii) as políticas
educacionais e curriculares e a prática pedagógica; e, iii) as políticas
de educação inclusivas e experiências educativas plurais.
Dentre estes três eixos centrais do livro, destacam-se as
temáticas que perpassam pelos diferentes artigos: políticas na
formação e no desenvolvimento profissional docente; formação de
professores nas políticas educacionais de tempo integral; a
formação do professor de Educação Infantil; narrativas auto
(biográficas); desprofissionalização em um contexto de
transformações; formação continuada de professores da Educação
Básica; educação escolar indígena; currículo e ensino em tempos
de tecnologias em aulas remotas; currículo e prática pedagógica
na Educação de Jovens e Adultos; educação profissional e
tecnológica nos Institutos Federais; integração curricular nos
cursos de ensino médio integrado; adequações curriculares;
desenvolvimento profissional do coordenador pedagógico no
âmbito das políticas públicas educacionais especiais e inclusivas;
prática docente crítica e reflexiva; alfabetização e letramento na
perspectiva do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa; e,
educação para a sustentabilidade no processo formativo docente.
Certamente uma obra com uma contribuição fundamental
para as diferentes temáticas da formação inicial ou da formação
continuada de professores, que subsidiarão os estudos das
professoras e dos professores, pesquisadoras e pesquisadores que
se interessam pelo campo da formação e do trabalho das/dos
professoras/es.
Márcia de Souza Hobold
Professora da Universidade Federal de Santa Catarina –
UFSC
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O LUGAR DAS POLÍTICAS NA FORMAÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE
Joelson de Sousa Morais (UNICAMP)
Inês Ferreira de Souza Bragança (UNICAMP)

De um cenário atual de incertezas
A escrita deste texto toma como perspectiva uma narrativa
política, circunscrita em um âmbito crítico, reflexivo e filosófico,
tematizando a dimensão da formação e do desenvolvimento
profissional docente fruto de experiências e pesquisas que já
realizamos e que tivemos como professores e educadores
articulados com inúmeros contextos que tomam o político como
mobilizador de reflexões.
Como professores pesquisadores e formadores, que
passamos por processos formativos e atuação profissional no
cotidiano das escolas públicas, e, sobretudo, no âmbito da
Universidade na formação de futuros professores que, em sua
maioria, iniciam o seu campo profissional na Educação Básica,
buscamos nesse escrito tecer uma narrativa implicada e contextual
que contemple como objetivos: compreender as dimensões das
políticas na formação e desenvolvimento profissional docente,
bem como refletir acerca das transformações do contexto políticoeconômico atual e suas implicações nos processos de formação e
desenvolvimento profissional docente.
Para isso, ousamos trazer uma questão balizadora de nosso
pensamento que se refletirá atravessada em todo esse texto, a
saber: Quais implicações trazem as transformações que estão
acontecendo atualmente no cenário político-econômico na
sociedade brasileira no processo de formação e desenvolvimento
profissional de professores?
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Fazemos um diálogo reflexivo e teórico-epistemológico de
forma tridimensional a partir da tematização das políticas
educacionais, da formação de professores e do desenvolvimento
profissional docente através dos contributos de Freitas (2005;
2011), Giroux (2003), Nóvoa (2013; 2019), Goodson (2019),
Boaventura Santos (2010) entre outros.
A perspectiva subjacente ao presente trabalho está pautada
numa abordagem teórico-bibliográfica articulada aos relatos de
experiências que tecemos narrativamente dos percursos por nós
trilhados ao longo do tempo no campo da formação e
desenvolvimento profissional de professores, trazendo os
atravessamentos das políticas nesses contextos.
Primeiro porque não há formação e muito menos trabalho
docente que não seja atravessado pelo político, segundo, porque
tivemos e nos constituímos por experiências políticas de ações,
conteúdos e reflexões que foram significativos na constituição de
nossos campos pessoais e profissionais e que, cotidianamente, nos
fizeram pensar nos acontecimentos que nos deslocaram e ainda
nos deslocam até hoje, por uma infinidade de movimentos que a
todo o tempo nos transformam e “mudam as lógicas do jogo”,
com as quais não conseguimos passar despercebidos, muito
menos ficar inertes e invisíveis.
Nesse sentido, tecemos no presente texto uma narrativa
política, voltando o nosso olhar para o que Goodson (2019, p.144)
chama de “realidades micropolíticas e contextuais da vida escolar”,
trazendo discussões que pontuam os diferentes modos como os
professores1, refletem e refratam as políticas no cotidiano de seu
desenvolvimento profissional. E é exatamente o conceito de
E aqui estamos dando primazia a professoras e professores que atuam na
Educação Básica pública no Brasil, sobretudo, dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, com os quais temos aprendido e compartilhado processos
formativos diversos na Universidade como professores formadores, bem como
durante encontros de formação, reflexão e pesquisas que temos tecido
colaborativamente com elas e eles no contexto das escolas em seus campos de
desenvolvimento profissional.
1
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refração que nos faz perceber o modo como os campos
profissionais se relacionam em processos ideológicos e de reformas
educativas, sobretudo, no caso de professores, quando não apenas
“recebem” as políticas em suas respectivas realidades, mas como
criam uma outra cultura de se defrontar com o instituído,
delineando um quadro de reestruturação, contestação, resistência e
dissociação aos modelos impostos (GOODSON, 2019).
Portanto, pensar e situar as questões políticas no âmbito da
formação e do desenvolvimento profissional docente, é,
principalmente, uma ousadia provocativa e disparadora de
críticas do cenário atual, e ao mesmo tempo uma ruptura que se
instaura combatentemente em nossas reflexões nessa narrativa,
pontuando, entre os avanços, mas, sobretudo, os retrocessos que
por vezes em ritmos acelerados e vertiginosos em tão pouco
espaço de tempo, tem suplantado e trazido consequências
desastrosas e de níveis gigantescos no Brasil, sobretudo, no
âmbito da educação nesses últimos dois anos.
Compreendemos, portanto, as políticas não somente como
diretrizes emanadas dos campos ideológicos de forças produzidas
e impostas para o cotidiano das escolas, políticas essas
materializadas em “pacotes” curriculares de saberes e práticas a
serem “apropriadas”, “aplicadas” e/ou desenvolvidas pelos
docentes, mas, o sentido da política se esgarça nesse texto,
significando, então, uma construção e mesmo (re)criação tecida
pelos professores que pode emergir a partir de si, do seu cotidiano
e das múltiplas relações estabelecidas em suas práticas
pedagógicas, educativas e das conexões relacionais que trava com
seus pares e outros profissionais da instituição educativa,
afirmando-se como práticas instituintes2 contrárias ao instituído.

Adotamos o conceito de práticas instituintes a partir de Bragança (2012) com o
sentido de (re)criação de outras tantas possibilidades formativas, didáticas e de
desenvolvimento da prática pedagógica numa perspectiva contra hegemônica
em que os professores possam produzir e mobilizar em seu cotidiano.
2
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O efeito cascata que temos enfrentado nos últimos dois anos,
desde a transição entre o governo popular de esquerda, por meio
dos mandatos exercidos pelos presidentes Luiz Inácio Lula da
Silva e Dilma Rousseff e governo Jair Bolsonaro, um governo de
direita ultraconservador, ancorado no fundamentalismo religioso,
materializando em concepções e ações uma necropolítica3 que nos
convoca a reafirmar a dimensão emancipatória presente nas
produções científicas, reflexões e pesquisas no campo
educacional, da formação de professores e da profissionalização
docente. O que nos faz refletir com Goodson (2019, p.122) que
estamos tecendo “[...] uma pequena narrativa no mundo das
políticas de vida individualizada”.
O presente capítulo está organizado em cinco partes, nas quais,
esta configura-se como a primeira trazendo algumas provocações
acerca “de um cenário atual de incertezas”; a segunda seção aborda
em que dimensões pode se configurar de modo articulado a
dimensão política com a pedagógica ao que tematizamos “situando
o político no pedagógico e o pedagógico no político”; na terceira
parte trazemos o tema “de um legado de prestígio à um cenário de
incertezas nas políticas de formação docente”, para pensarmos as
mudanças que historicamente foram acontecendo no processo de
formação de professores; na quarta seção pensamos “Algumas
constatações de contextos políticos docentes: suspeitas e apostas” na
qual tecemos uma narrativa política de nossas experiências trilhadas
no campo da educação, mais precisamente na formação de
professores; e na quinta e última parte já finalizando o presente texto
trazemos reflexões finais que elucidamos com a tematização de “As
lições que ficam ou de um modo outro de olharmos as políticas na
formação docente”.

A necropolítica é um conceito criado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe (2016),
significando a arbitrariedade do Estado em decidir quem deve viver e quem deve
morrer. Tal conceito vem se adequando à realidade do Brasil, tendo em vista a
postura do então presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia que enfrentamos do
novo coronavírus do COVID-19 que nos assolou neste ano de 2020.
3
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Situando o político no pedagógico e o pedagógico no político
A educação como ato político implica no compromisso com a
pólis, com a cidade em seu sentido amplo, com a vida, com o
contexto plural e amplo de sujeitos que habitam, produzem e
constituem os espaços escolares e instituições educativas em que
circulam uma infinidade de questões políticas e atravessamentos
de todas as ordens.
Assim, há duas formas em que o político se manifesta na
formação e no desenvolvimento profissional de professores, com
os quais estamos compreendendo e adotando neste texto, quais
sejam: no plano das políticas públicas educacionais, muitas vezes
operadas de cima para baixo, de acordo com os seus princípios
hegemônicos de conceber e fazer o político; por outro lado, e mais
especialmente reflete nossas discussões com ênfase neste livro, as
relações micro, em se tratando do trabalho mesmo do professor,
pensando no campo pessoal e profissional à luz do que as
políticas lhe implicam e geram transformações no plano pessoal,
de suas ações e subjetividades e como, e como, a partir desse
entrelaçamento, consegue desenvolver o seu trabalho. Afirmamos,
assim, na possibilidade de fazer emergir “[...] subjectividades
capazes de levar a cabo a transição paradigmática no domínio
social e político” (SANTOS, 2010, p. 32).
Observamos um discurso de distanciamento, infelizmente,
entre as dimensões políticas e pedagógicas do trabalho docente,
como se ambas fossem contextos de formação e desenvolvimento
profissional que pudessem ser exercidos por pessoas e profissões
diferentes umas das outras na sociedade. Isso é atestado pelo fato
de que “[...] não se distingue suficientemente o que emana do
político daquilo que emana do pedagógico, o que emana das
escolhas fundamentais de nossa sociedade daquilo que emana da
intervenção específica do pedagogo no campo educacional”
(MEIRIEU, 2002, p. 47).
Algumas das questões pelas quais esse afrouxamento da
dimensão política se dá no processo de formação, e,
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consequentemente na vida dos professores nas escolas, diz
respeito a três aspectos que consideramos cruciais, quais sejam: 1)
há uma perspectiva aligeirada que tem esvaziado a visão crítica,
reflexiva e prática sobre o trabalho docente, inclusive, com as
mudanças curriculares e de conteúdos que possam ser
contemplados nos cursos de formação de professores; 2) as
mudanças e políticas curriculares que tem impactado as formas de
organização do trabalho pedagógico, achatando o tempo para
pensar e refletir acerca do trabalho cotidiano e gerando uma
cultura de produtivismo e alcance de resultados e rankings em
seus saberes e fazeres; e, 3) ao distanciamento dos professores de
outros contextos da sociedade civil caracterizados como contextos
de lutas políticas e democráticas, como sindicatos, associações,
grupos de pesquisa e discussão dentro e fora da universidade,
bem como do conhecimento e atuação que poderia ter também do
entorno das escolas e das comunidades próximas as instituições
educativas onde atuam.
A educação é uma arena de lutas e conflitos, onde se
estabelecem relações de poder, e os acontecimentos que se
processam nesse campo, jamais se perfilam com a neutralidade,
pelo contrário, é constituído de objetivos, intenções e finalidades.
Afinal de contas, “[...] uma profissão é um campo de disputas
técnicas e políticas que, no caso do profissional da educação, se
caracteriza, hoje, por disputas entre o Estado, os sindicatos e o
mercado” (FREITAS, 2011, p. 281).
Assim, as escolhas que são feitas pelos professores, passam,
necessariamente, por decisões políticas, as quais “pesam na
balança” em se tratando das repercussões ocasionadas, sobretudo,
quando o docente movimenta seus espaços de atuação: seja em
narrativas e discursos proferidos em sua prática; como no plano
das escolhas dos conteúdos em lugar de outros; na definição de
dispositivos metodológicos; na conduta que orienta e mediatiza
comportamentos, atitudes e valores com seus pares, alunos e
demais agentes educativos, etc.
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A existência de uma escola não se faz sem uma dimensão
política e é, claro, os sujeitos atuantes nesta instituição, sobretudo, os
professores, também, quer queira ou não, trazem uma visão de
mundo, sociedade e educação, e de que ser humano se quer formar.
Visão essa com o qual segue, defende e desenvolve, e por isso, os
níveis de politicidade atravessam o cotidiano do trabalho docente,
com diferentes visões e perspectivas, mas que existe e que, de algum
modo emergem na vida, formação e profissão do professor.
O campo problemático em que se situa a formação e o
desenvolvimento profissional docente, reside no fato de que as
políticas hegemônicas, buscam aprisionar o professor num
mundo constituído de um saber-fazer que muitas vezes o torna
um burocrático cumpridor de tarefas, reforçando o caráter de uma
racionalidade técnica que acaba invisibilizando as dimensões
éticas, estéticas e artísticas do seu trabalho, que se dão em
diferentes frentes e possibilidades de enriquecimento da
experiência e das ações cotidianas.
O desenvolvimento, portanto, de reflexões, saberes,
conhecimentos e experiências que articulam o político no
pedagógico e o pedagógico no político, no que concerne à
formação e ao trabalho docente, surge muitas vezes de maneiras
repentinas, inusitadas, e até com uma carga de potencialidade que
muito tem a contribuir e ser dado os devidos créditos, tanto pelo
professor que o pratica ou o descobre na sala de aula, quanto
pelos seus outros pares, comunidade da escola e de outros
contextos e instituições sociais, como forma de legitimar o seu
campo político e profissional no âmbito da profissão.
Os professores, portanto, muitas vezes até sem saberem,
fazem emergir essas maneiras de fazer ocasionais nas palavras de
Certeau (2012), como um modo instituinte dos praticantes do
cotidiano que ultrapassam as lógicas hegemônicas como um
contra poder diante das correlações de forças existentes, e
produzem uma infinidade de saberes legítimos, engenhosos e
inventivos, capazes de dar outra dimensão ao fazer político e
pedagógico em seu desenvolvimento profissional docente.

29

A indissociabilidade entre o político e o pedagógico é uma
condição sine qua non para a promoção qualitativa de processos
formativos e a tessitura de um campo profissional enriquecido, na
perspectiva do fortalecimento da profissão e da legitimidade
tecida nas bases constitutivas da valorização e visibilidade na
carreira docente, bem como nas questões atinentes às mudanças e
transformações substanciais do trabalho docente.
Defendemos, portanto, uma tessitura da formação de
professores articulada ao desenvolvimento profissional docente
permeado por uma “[...] pedagogia como uma prática cultural,
política e moral crucial para conectar a política, o poder e o
protagonismo social com os processos formativos da vida pública
democrática” (GIROUX, 2003, p. 20).
Outra questão a que se mostra como desafiadora, com ênfase
para a atuação dos professores nas escolas ou outras instituições
educativas e formadoras, relaciona-se com a supervalorização do
pedagógico, ao levar em consideração, demasiadamente, a
validade dos conhecimentos pedagógicos, técnicos e didáticos do
trabalho docente em situação de sua consolidação e
operacionalização, sem um viés político, ou pelo menos, com um
direcionamento crítico, problematizado, refletido e discutido,
tanto em se tratando da relação didática do professor com seus
alunos, quanto em relação do professor com os demais agentes
escolares em atividades e propostas envolvendo um grupo maior
quando assim acontece.
Diante do exposto, urge o seguinte questionamento: quais
seriam as implicações formativas e substanciais de um trabalho
docente que pudesse dar a ver o relacionamento indissociável do
político no pedagógico e do pedagógico no político?
Ao falarmos de político no pedagógico, um intelectual
público sempre nos vem à mente, educador que passou a vida na
luta incansável de construção de uma formação e consciência
política de tantos professores, educadores e alunos no contexto da
educação, que foi Paulo Freire. Seu legado, é de uma magnitude
que fazemos e respiramos suas ideias e saberes até hoje, além do
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fato de que os ensinamentos que nos trouxe, são molas
propulsoras de transformação e emancipação das consciências
que permitiram a conquista de inúmeros movimentos sociais e
grupos minoritários no Brasil e no mundo, e, portanto, não tem
como esquecer jamais o que nos deixara.
Em Pedagogia da autonomia, Freire (1996) propõe entre alguns
saberes necessários à prática educativa, a profundidade e teor
político das experiências instituintes, de narrativas cotidianas e
modos de conceber a realidade e o trabalho docente numa
perspectiva politizada em que perpassam todos os saberes
refletidos pelo educador brasileiro. Sobretudo, no tocante ao saber
de que: 1) ensinar exige reflexão crítica sobre a prática; 2) ensinar exige
o reconhecimento de ser condicionado; e de que 3) ensinar exige
reconhecer que a educação é ideológica.
Em todos esses princípios perpassam as questões políticas,
pois, somos mediatizados por diretrizes hegemônicas que buscam
delinear seus princípios buscando fazer com que verticalmente
nossa prática seja alicerçada, enviesada por princípios
mercadológicos e capitalistas, e os professores enfrentam
problemas, que muitas vezes são advindos de um poder vertical,
que cria uma zona de desconforto, fazendo com que docentes
apresentem resultados para mostrar que fez e está fazendo um
bom trabalho, que geralmente não representa os aspectos
qualitativos de suas ações, decisões e do desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem.
Situar, pois, com clareza o pedagógico no político e o político no
pedagógico é uma das razões pelas quais o comprometimento e
responsabilidade que a atuação de professores e educadores
garantam a consistência necessária de seu saber e fazer,
potencializando de maneira substancial a concretização dos ideias de
uma educação que caminha nos princípios de justiça e equidade
social, pela qual se reverbera nos aspectos de transformação e
emancipação de si e dos que lhes cercam na educação escolar e em
suas práticas educativas onde estão sendo desenvolvidas.
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Afirmamos com Boaventura Santos (2010), que para além de
um paradigma epistemológico a que estamos atrelados no bojo das
relações capitalistas de produção e de uma monocultura do saber
sustentada por uma ciência positivista, se faz necessário a
emergência de um novo paradigma social e político que lance as bases
da reinvenção da emancipação social, como dimensões
transformadoras e necessárias no contexto em que vivemos.
Portanto, a dimensão do político no pedagógico e do
pedagógico no político nos processos de formação e
desenvolvimento profissional docente se consolidam na medida
em que estão baseadas em reflexões críticas, valores e
compreensões que coloquem em cena a organização do trabalho
pedagógico, as experiências cotidianas e existenciais da
comunidade escolar, dos alunos e dos profissionais atuantes nesta
instituição e do perfil de ser humano e sociedade que se quer
formar, não deixando, assim, de abordar conhecimentos, saberes e
entendimentos do que se passa nas instituições educativas, no
plano social e no contexto político, de forma a consolidar um
pensamento encadeado, significativo e plausível daqueles que
habitam a escola, sobretudo, os alunos para que tem o direito de
aprender e saber exercer a sua cidadania onde quer que estejam.
De um legado de prestígio à um cenário de incertezas nas
políticas de formação docente
O lugar do político historicamente foi marcado por um modelo
formacional de professores e que os acompanharam no cotidiano
profissional, quando acontecia pelos contributos das escolas normais
entre meados dos séculos XIX e XX (NÓVOA, 2019).
A perspectiva subjacente aos princípios elencados por Nóvoa
(2019), na formação e desenvolvimento profissional docente, portanto,
condizia com um grau de fortalecimento das políticas públicas que se
concatenava com os acontecimentos que colocam em cena os saberes,
experiências e conhecimentos de docentes da Educação Básica, na luta
contínua por melhorias e valorização profissional, que os colocavam
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num patamar privilegiado na sociedade. Buscando mencionar nas
palavras do educador português:
[...] as escolas normais foram lugares políticos fortes: promoveram a
mobilidade social dos seus estudantes e contribuíram para o
prestígio da profissão docente; tiveram um papel fundamental no
alargamento da escolaridade obrigatória, na democratização do
ensino e na definição das políticas públicas de educação;
estabeleceram novos métodos e formas de ensino e
desempenharam um papel essencial na consolidação do “modelo
escolar”; incentivaram espaços de publicação (revistas, livros), de
divulgação e de ligação com a sociedade; possibilitaram a
emergência dos grandes movimentos associativos e sindicais
docentes (NÓVOA, 2019, p. 202).

Diante desse contexto, profundamente implicado e
comprometido com uma formação de professores pautada na
realidade e nas experiências cotidianas, é possível depreendermos
que, embora esse modelo de formação tenha perdurado por muito
tempo, conseguiu produzir alcances qualitativos e transformações
substanciais no tempo em que foi consolidado e desenvolvido,
mas que cedeu lugar à uma formação universitária, que,
constituídas de suas múltiplas especificidades e singularidades,
também possui a sua parcela de contribuição, porém, com outros
princípios e tecida em uma nova conjuntura.
Já começamos a viver o que Luiz Carlos de Freitas (2005),
chama de “efeitos desmobilizadores das incertezas” de nosso
tempo. Incertezas essas que consistem no significado que “´[...]
visa apagar a esperança em valores universais como o da
libertação e da emancipação humana”. (FREITAS, 2005, p. 2-3).
Tal condição, só foi possível de enfrentar face aos imperativos
categóricos das políticas neoliberais que grassam em nosso país sem
precedentes, abarcando a todos os setores e âmbitos políticos, com
maior proeminência no campo educacional, que tem se mostrado
com uma arena combativa e oculta, apresentando lacunas,
distanciamentos às realidades de muitos professores e educadores,
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isso sem falar dos cortes e redução de investimentos em diferentes
perspectivas, para não falar de outras tantas mazelas.
Mas não podemos deixar de esquecer que essas incertezas
são uma condição que também vem sendo propiciada em uma
escala mais macroscópica, pois os acontecimentos saltam ao
cenário brasileiro, pois, como evidencia Freitas “[...] figura a
naturalização das incertezas de nosso tempo, incertezas essas
produzidas pelas atuais condições de operação do sistema
capitalista mundial”. (FREITAS, 2005, p. 23).
O desmantelamento das políticas públicas educacionais4,
atualmente no Brasil, vem causando um lastro gigantesco de
impactos nos processos de formação de professores e no
desenvolvimento de tantas outras políticas de valorização
profissional da docência, o que vem gerando atrasos, dos quais,
repercutem diretamente na qualidade do ensino e da educação
como um todo, principalmente, na formação dos professores,
acarretando consequências irreversíveis que se complexificam à
medida em que, mudanças drásticas são tomadas pelas políticas
hegemônicas de cunho neoliberal do momento, como no caso, de
cortes de verbas e outros tantos investimentos que tem sido
reduzidos na pasta da educação.
Só para citar um exemplo de uma política educacional
vertical que já vem circulando nas redes educacionais, há uns
cinco anos desde que foi criada e passou a ser obrigatoriamente
implementada e que estão adentrando as instituições educativas,
diz respeito ao caso da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
Políticas essas em que já estavam em curso nos últimos trinta anos no Brasil, e
que vem, atualmente, sendo descontinuadas por uma gestão governamental que
tem nome e sobrenome, o então presidente Jair Bolsonaro, que prega uma
política ultraconservadora de direita, agindo de forma grosseiramente enviesada
por uma concepção de cunho meramente político, vem se contrapondo aos ideais
das políticas de esquerda dos governos anteriores – exercidos por Lula e Dilma
Rousseff – e, autoritariamente, atacando a ciência, a universidade, os
investimentos na educação e a formação de professores em diferentes contextos,
reduzindo os investimentos e as políticas no campo educacional que poderiam
ser potencialmente significativas para o desenvolvimento da nação brasileira.
4
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(BRASIL, 2018), a qual “caiu de paraquedas” nas escolas,
deixando os profissionais, sobretudo, os professores “perdidos” e
“desnorteados”, sem saberem o que fazer. Afinal de contas, do
ponto de vista dos órgãos políticos que o impuseram, nem se quer
permitiram uma formação, orientação ou esclarecimentos foram
prestados no cotidiano das escolas para que pudesse ser
conduzida ou desenvolvida.
Diante do exposto acima, o que acontece, é um retrocesso,
pois não se pode fazer uma coisa do que não sabe. É bem assim o
que vem acontecendo em várias escolas do Brasil, e os mais
afetados são os professores, que têm que se adequar às mudanças
realizadas, tendo que, a todo o custo colocar em prática algo que
nem mesmo viram em sua formação ou em sua prática
pedagógica. Muitos dos princípios, ideais e perspectivas
filosóficas, pedagógicas, políticas e de outras dimensões que a
própria BNCC propõe não são explicitados.
Nesse sentido, nos questionamos: como pensar uma
formação de professores para que estes sujeitos possam atuar no
cotidiano das escolas, se nos defrontamos, entre outras questões,
às relacionadas a uma “política de centralização curricular
advogando direitos de aprendizagem que ocultam o direito de
aprendizagem e as diferenças” nas palavras de Elizabeth Macedo
(2015, p.903) preconizadas pela BNCC?
Diante desse contexto de políticas hegemônicas e
impositivas, nos defrontamos como professores universitários
formadores de outros professores, com o desafio de mobilizar
reflexões críticas na direção de uma formação docente
significativa, crítica e reflexiva para que o futuro professor possa
exercer diante da complexidade do trabalho e dos múltiplos
atravessamentos que emanam do político em sua vida e profissão.
O cenário a que enfrentamos atualmente no Brasil, é
desolador e completamente de incertezas no campo da educação,
e mais precisamente, no que concerne à formação de professores e
ao desenvolvimento profissional docente, tendo em vista, que, o
crivo das políticas pelas ações tanto do presidente, quanto dos
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membros que compõem a sua equipe na pasta da educação, de
cunho estritamente conservador, vem trazendo uma política
autoritária e com princípios conservadores fortemente arraigados
com dimensões técnicas, mercadológicas e com ações que
diminuem, consequentemente, as possibilidades de mudanças
para uma educação de qualidade a que vínhamos lutando e
conquistando por décadas no cenário nacional.
A BNCC (BRASIL, 2018) é apenas um exemplo de política
que provoca “[...] o debate por influência de redes públicoprivado, mas também pelo desejo de controle de nossos discursos
pedagógicos” (MACEDO, 2015. p. 899), do qual não entraremos
no mérito de apresentar tantas outras que vem contrárias a todas
as conquistas que vínhamos empreendendo ao longo do tempo, e
que se configuram como um retrocesso nas políticas públicas
democráticas educacionais por vezes em desenvolvimento, e
desarticuladas nesse momento de rupturas em que se apresentam.
Resta-nos, recuperar os debates em outras esferas mais amplas,
que possam ser exercidos pelos professores, aludindo a aspectos
mobilizadores de ações e reflexões contundentes que situem as
múltiplas questões e atravessamentos que podem ser provocados
ainda no processo de formação inicial para desencadear mudanças
significativas no seu desenvolvimento profissional.
O que para Nóvoa (2013, p. 202), com o qual concordamos,
situaria a defesa de uma formação de professores que aconteça a
partir de dentro, em que consiste na criação de espaços de luta,
reflexão crítica e do que acontece em seu cotidiano, problematizando
aspectos fundamentais que possam ir “[...] reforçando os professores
no seu papel e na sua capacidade de decisão e ação”.
Problematizar ainda no processo de formação inicial aspectos
que possam se correlacionar a autonomia dos futuros professores,
os discursos pedagógicos e as lutas e decisões no contexto da
correlação de forças entre Estado, sociedade e educação, que
poderão empreender em vários outros contextos para além das
instituições escolares e educativas, já se tornaria um convite para
tecermos um processo formativo enriquecido, permeado pela
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reflexividade e criticidade fundamentais de serem desenvolvidos,
como forma de combater toda e qualquer imposição curricular,
política e formativa na docência e no processo de formação a que
passa e constrói o professor no seu cotidiano.
Algumas constatações sobre contextos políticos docentes:
suspeitas e apostas
Temos presenciado por meio de algumas experiências de
pesquisa e formação, a manifestação de contextos políticos na
prática docente e em discursos e narrativas que os estudantes dos
cursos de licenciaturas, dentre os quais, os de Pedagogia, que
evocam em suas enunciações o que vivem, enfrentam e praticam
no seu cotidiano.
Algumas das constatações, nos mostram, por exemplo que
professores iniciantes, com os quais compartilhamos, dialogamos e
participam de nossas pesquisas, enfrentam uma dura realidade no
início da profissão em relação a suas posições, escolhas e decisões
que fazem no cotidiano escolar, colocando-se mais numa linha de
frente de conformidade e aceitação dos princípios estabelecidos e
impostos pela cultura da instituição em que estão atuando
profissionalmente, do que, ao contrário, se colocando ao lado do que
idealizam, e, portanto, julgam ser necessários ser feito ou praticado.
Esses aspectos muitas vezes se refletem no que Goodson (2019),
vai criticar acerca dos padrões de reformas educativas que acabam
imprimindo outras lógicas, condutas e padrões de profissionalismos
dos professores, os moldando, tendo em vista, entre outras coisas, as
condições de valorização profissional em que se desencantam para
usar de sua criatividade. Embora, saibamos que esse é apenas um
fator que abarca determinada parcela desse grupo, não
representando, portanto, uma totalidade.
Acreditamos, ainda, que isso se deve, em muito, ao fato de
que boa parte desses docentes iniciantes ou (re)iniciantes estão
numa condição de exercício da profissão em regime de
contratação temporária, os quais, se encontram sujeitos a
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renovação a cada ano, sem vínculo empregatício e condicionados
a continuidade ou não de suas atividades laborais em períodos
posteriores, fruto do trabalho que realizam e das relações
estabelecidas no âmbito de trabalho.
Nesse sentido, essa situação deixa os professores numa “zona
de fogo cruzado”, mostrando-se conflituosa entre ter que exercer
politicamente o que gostariam, pensam e acreditam, em prol do
que deverá ser seguido pelas imposições do sistema escolar, e
mesmo, da rede educacional da qual fazem parte, pois, veem que
qualquer atitude ou forma que venham a estabelecer princípios
dissonantes e contrários ao instituído, põem em cheque “o seu
emprego”, podendo ser descontinuada as suas funções e o
trabalho exercido na escola.
A presença do político é potencializada mais ainda na vida
de professores e educadores, muito mais em contextos micros, e
mais precisamente em pequenas cidades do interior do Brasil,
onde a efervescência das questões e interesses pessoais de todas as
ordens se sobrepõem às lógicas do capital, até atreladas à política
partidária, na qual a manutenção de muitos empregos e cargos
públicos, é chancelada por vereadores, prefeitos, deputados e
pessoas que ocupam outros cargos políticos de gestão pública na
educação e em outras pastas dos governos. E as pessoas, por
estarem numa condição tanto de necessidades econômicas,
principalmente, quanto, de desemprego, e de perspectivas que
parecem invisibilizar uma formação humana crítica, intelectual e
científica da realidade, acabem buscando – sem terem outras
opções e alternativas – estes “sujeitos políticos” para conseguir
um emprego, em troca do voto que os elegem na política, fazendo
parte, assim, de um status quo, do qual vem, historicamente há
décadas, se repetindo e se perpetuando em várias partes no
cenário brasileiro.
Em um âmbito das questões micropolíticas o não querer se
envolver, por exemplo, em debates e problemáticas discutidas e
tocadas na escola, muitas das quais aquelas que são sensíveis e
caras à instituição escolar e aos protagonistas que habitam esse
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espaço como docentes e alunos, pode parecer uma “fuga da
realidade” por um lado, ou por outro, uma luta vencida por quem
“dita as regras do jogo” que está direcionando e comandando
impositivamente o que quer estabelecer desanimando os
professores para se envolverem e discutirem o que é ou poderá
ser tematizado, ou ainda, numa perspectiva contrária a esses
princípios, a participação do professor aguerrida e modo
implicada, pode representar um momento privilegiado para
romper com velhas práticas, políticas e costumes que não
permitem o desenvolvimento potencial de saberes, conhecimentos
e habilidades que poderão emergir naquele contexto, tanto pelos
próprios professores, como por seus alunos.
Por outro lado, temos encontrado práticas políticas fortes que
vêm sendo também desenvolvidas por professores iniciantes, que,
mesmo em se tratando de atender às regras institucionais,
rompem com o instituído e conseguem fazer brotar em seu
cotidiano, saberes, fazeres e reflexões contundentes que se
mostram como um verdadeiro e legítimo modo de valorização da
experiência, ganhando visibilidade nos alcances que se
corporificam na aprendizagem de crianças e jovens na escola e na
vida, como:
1) abordar conteúdos e assuntos que sejam de interesse dos
pequenos, na valorização de suas experiências, saberes de mundo
e aspectos linguísticos e culturais que possuem, inclusive,
munindo-se de um potencial crítico, reflexivo e problematizador
do que fazem, pensam e estão refletindo dos acontecimentos que
se processam no mundo, na comunidade, na escola e até na
política mesmo;
2) em práticas de (re)criação de saberes e dispositivos
metodológicos que ultrapassam muitas vezes com os tradicionais
já utilizados no contexto da sala de aula, como é o caso do quadro
e do livro didático como: jogos educativos, histórias de suas vidas
e de ficção que inventam as crianças e compartilham com os
colegas e os professores na escola, na produção de
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poemas/poesias acerca dos assuntos e conteúdos trabalhados, no
debate e reflexão de uma música ou filme, entre outros;
3) na realização de debates, seminários e palestras que levam
a participação de outros profissionais na escola, e a prática de
passeios fora da instituição para aprender outros saberes
culturais, científicos e de interesse social e político dos alunos,
entre outras inúmeras experiências e saberes.
Essas são experiências instituintes desenvolvidas nas escolas
públicas, em que se produzem políticas e práticas capazes de se
tornar potentes meios de construções contra hegemônicas no
cotidiano, constituída de uma riqueza viabilizadora de
transformações e processos formativos emancipatórios.
Essas, seriam, então, “[...] criações de subjectividades
transgressivas pela promoção da passagem da acção conformista
à acção rebelde” como propõe Boaventura Santos (2010, p.29). Até
porque são mobilizados pelos docentes outros tantos dispositivos
metodológicos, saberes de outras naturezas, e múltiplas
linguagens e formas de interpretação acerca do vivido, praticado e
experienciado no cotidiano dos sujeitos que estão tecendo a sua
existência, formação e aprendizagem, ultrapassando até ao que
está no currículo prescrito da escola.
Ouvimos ainda, por vezes, professores experientes e alguns
já com décadas de exercício da profissão docente, ou outros
prestes a chegar na aposentadoria, nos narrarem a defesa e
fidelidade de suas práticas e dispositivos metodológicos
desenvolvidos, mantendo assim, certas resistências aos “novos
modelos” e reformas políticas e curriculares que invadem as
escolas, e buscam a todo o custo, solidificarem-se em pautas que
prometem ser a “novidade do momento”, e a representação das
transformações que a educação e a escola precisam, quando na
verdade, configuram-se como meios que distanciam-se em muito
da realidade do “chão das escolas”, e das experiências de mundo
de crianças e professores que buscam empreender esforços até em
outras lógicas contrapostas a esses modelos.

40

São, portanto, promessas de incertezas que as políticas
educacionais vêm se revestindo, às custas de alimentar o poderio
capitalista da cultura neoliberal de que fazem parte, em prol de
criação e implementação de vários programas e “pacotes
curriculares”, na acelerada e concorrida luta travada pela
alimentação dos organismos internacionais, dos investidores e dos
grupos empresariais que delegam altos investimentos nos sistemas
públicos educacionais, querendo seus respectivos retornos em escala
potencial, como, infelizmente, acontece no Brasil.
As lições que ficam ou de um modo outro de olharmos as
políticas na formação docente
A visão, atuação e consciência política não se aprende em
livros, em manuais e em fontes abstratas e externas, mas sim, na
experiência, onde o sujeito se envolve e estabelece conversas,
saberes, fazeres com seus pares, em uma complexidade que os faz
construir determinadas escolhas, decisões e reflexões no lugar de
outras, e assim, mediar suas ações e pensamentos.
As lições da experiência, por exemplo, constituem, é o que
nos constituí seres políticos e permite o desenvolvimento de
habilidades que somente as relações humanas possibilitam tecer,
aprender e transformar.
As conturbadas lutas e conflitos políticos que nos apresentam
cotidianamente, sobretudo no campo da educação e do trabalho
docente, permitem fazer que construamos alternativas e táticas de
sobrevivência e descobertas que contemplem nossos fazeres nos
contextos dos quais participamos, na luta e árdua tarefa de fazer
do pedagógico uma arena política, em que possamos alcançar
ideais, objetivos e resultados pelo fruto de nossas ações e a defesa
que deles fazemos.
Assim, compreendemos que os múltiplos contextos de
formação de professores, que são apresentados por Alves (2010),
tais como: o das práticas da formação acadêmica; o das práticas
pedagógicas cotidianas; os das práticas políticas de governo; o das

41

práticas políticas coletivas dos movimentos; o das práticas das
pesquisas em educação, o das práticas de produção e “usos” de
mídias e o das práticas nas cidades, vemos que, em todos estes,
permitem a tessitura de uma multiplicidade de saberes,
conhecimentos e experiências no cotidiano do aprender e ensinar,
que revelam possibilidades outras de produção e criação política
contra hegemônica fortalecida, para além do instituído na didática
dos professores, pois emergem de seus próprios contextos outras
políticas educacionais e modos de entender, refletir e legitimar os
saberes e políticas curriculares de outras dimensões no cotidiano
do trabalho docente.
Longe de querer “ditar as regras do jogo”, como muitos
organismos oficiais fazem, e que Alves (2010), faz uma crítica, as
pesquisas com os cotidianos escolares, por exemplo, e com a qual
comungamos, buscam dar visibilidade aos miúdos da prática
pedagógica e das variadas experiências que circulam e
potencializam os processos de aprendizagem e ensino nas
instituições educativas, que se materializam em potentes
dispositivos teóricos-metodológicos, políticos e epistemológicos
para o desenvolvimento das práticas cotidianas escolares.
Os docentes, portanto, que são os praticantes do cotidiano na
acepção de Certeau (2012), produzem sem capitalizar os saberes e
fazeres que permitem o desenvolvimento de crianças e
adolescentes, conseguindo alcançar resultados transformadores
na formação não apenas pedagógica e científica, mas humana,
social, política e cultural dos sujeitos que fazem parte do processo
de escolarização.
As políticas educacionais, portanto, não podem ficar
divorciadas dos contextos de formação e da vida cotidiana dos
professores nas escolas, já que é nessa realidade, onde se disseminam
ideais de transformação, que emergem dos saberes, experiências e
conhecimentos que estão sendo tecidos por esses agentes escolares, e
que possuem uma potencialidade e riqueza teórico-epistemológica,
política e emancipatória fundamental às pessoas, ao mundo e a
continuidade da vida humana na sociedade.
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Além do mais, as crianças e jovens da escola precisam e
necessitam que seus direitos de aprendizagem aconteçam e sejam
cumpridos, o que os professores não conseguem trabalhar em
situação com falta de materiais didáticos e pedagógicos que as
condições de trabalho inapropriadas não permitem a realização
das aulas e atividades que poderiam ser propiciadas, que as
situações de formação e desvalorização profissional de que lhes
são de direito precisam ser dado o devido valor e investimentos
para que ocorra de forma produtiva, entre outros aspectos
fundamentais para o funcionamento e organização da escola. E
todas essas, são oriundas de decisões e atuações políticas que
colocam em cena a escola, os professores, alunos e demais agentes
escolares em diferentes linhas de frente, pensamentos e ações.
É preciso recuperarmos o Estado democrático de direito, que
se configura como uma conquista inalienável aos cidadãos, e sob o
qual estamos amparados legalmente na Constituição Federal de
1988 do Brasil. Sobretudo, no contexto da crise política e
econômica atual no país, que vem afetando diretamente a
educação, destituindo, assim, as possibilidades de construção,
democraticamente, de uma educação laica, pública, gratuita e de
qualidade, referenciada socialmente e caracterizada por princípios
emancipatórios que desejamos e lutamos, continuamente.
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Introdução
O presente artigo é um recorte dos estudos realizados em
torno do cotidiano escolar de educação integral e (m) tempo
integral como meio de formação docente a partir de um olhar
emancipatório. O estudo ocorreu por meio da análise da formação
continuada de professores intitulado “Círculo de Cultura 10 X
Paulo Freire”, o qual foi realizado pelo Instituto Federal
Catarinense, Campus Camboriú,
Tecemos como objetivo geral: analisar cotidiano escolar de
educação integral e (m) tempo integral como meio de formação
docente em uma perspectiva emancipatória. E apresentamos
como objetivos específicos: i) refletir em torno dos aspectos
conceituais do campo da formação continuada de professores nos
tempos e espaços da educação integral e(m) tempo integral.
Neste sentido, delineamos a pesquisa com uma abordagem
qualitativa, bibliográfica-descritiva, onde desenvolvemos uma
reflexão, uma análise teórica e metodológica no campo da
educação integral e(m) tempo integral e da formação docente no
contexto da prática pedagógica em caráter emancipatório.
Compreendemos que todo debate, no âmbito educacional
necessitam partir da ideia da formação humana na sua
integralidade. Portanto, a educação integral e o tempo integral
foram pensados, como termos sinônimos no final do século XX e
início do século XXI, através das políticas educacionais traçadas
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para este cenário. Neste sentido, entendemos que, para a
educação integral ocorrer em uma perspectiva emancipatória, seja
em uma escola parcial, ou em tempo ampliado será necessário um
entendimento que se contrapunha ao aspecto hegemônico que
alicerça a educação integral, vinculada a conceito posto pela
sociedade capitalista.
Deste modo, motivados pela importância de uma formação
integral no âmbito docente ao considerar um profissional que seja
compromissado tanto com seus papeis como educador quanto
consciente à sua responsabilidade histórica. Por isso ao tratarmos
do tempo integral no contexto escolar, e sobretudo, na formação e
prática pedagógica dos professores concordamos com Monteiro
(2009, p.44), pois:
O horário integral exige e permite que os professores tenham tempo
para reuniões diárias para planejamento de suas atividades, para
estudo e desenvolvimento de práticas reflexivas que possibilitem o
aprofundamento de sua visão sobre o trabalho desenvolvido e amparo
para o enfrentamento dos desafios que se apresentem. O desafio está
presente, também, na necessidade de aprender a trabalhar com
profissionais com outras formações e experiências, que estarão
trabalhando com os alunos em ações com repercussões educativas que
os professores precisam aprender a explorar.
Uma Nessa direção, o texto está estruturado da seguinte

maneira: i) introdução; ii) aporte teórico; iii) recursos
metodológicos; iv) análises dos elementos constitutivos da
pesquisa; e v) considerações finais.
O pensar a formação continuada de professores para a educação
integral e(m) tempo integral no contexto escolar
O desenvolvimento de uma educação integral, como
concepção política e cultural de emancipação para formação de
um ser humano livre, implica a ação de refletir acerca do mundo
para conseguir transformá-lo. Freire (1978), descreveu que, a
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educação não pode ser uma prática de dominação, mas uma
práxis que integra a ação à reflexão:
educação comprometida com a libertação não pode se constituir
numa compreensão do humano como um ser “vazio” (grifo do
autor), a quem o mundo o “encha” de conteúdos [...], mas homens
[e mulheres] como “corpos conscientes” e na consciência como
consciência intencionada ao mundo (FREIRE, 1978, p. 77).

Neste sentido, como podemos problematizar as dicotomias
existentes entre uma educação integral e(m) tempo integral no
processo educativo na formação do ser humano em uma
perspectiva emancipatória? Neste texto não queremos fechar em
conceitos pontuais, mas destacar como a concepção de
emancipação se configura nas visões já existentes e na formação
continuada de professores nas relações pedagógicas estabelecidas
no universo educacional a partir de Freire (1978, 1996), que
inspirado em uma filosofia libertadora e progressista, objetivou
em suas ideias, uma prática pedagógica emancipatória, com
sentido da transformação social.
Ao conceituarmos educação integral podemos ressaltar
conforme Magalhães (2014, p.94):
Assumir o compromisso político e pedagógico com a educação
integral requer congregar a prática pedagógica do professor a uma
perspectiva de formação integral, em que ele possa observar as
culturas habitadas pelos educandos que estão no ambiente
educativo. Ter o direito a uma formação humana íntegra e de
qualidade no espaço escolar significa assumir o propósito de que
ninguém se emancipa culturalmente se não for emancipado
intelectualmente.

Ao pontarmos a visão ontológica de Educação Integral de
Silva e Flach (2017, p.721-722), em que a conceituam como:
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[...], educação integral é aquela que possibilita o desenvolvimento
pleno do indivíduo em todas as suas potencialidades, de forma a
satisfazer tanto as suas inclinações individuais quanto as
necessidades sociais, esclarecemos que o conceito de educação na
sua integralidade está longe de ser homogêneo. Diferentes
perspectivas de educação integral orientam propostas políticoeducacionais, as quais perseguem diferentes fins. Estas perspectivas
vão desde a preocupação com a apropriação ampla de conteúdos
escolares; a atenção integral; a valorização das singularidades; a
ampliação do tempo de permanência e até a formação integral do
indivíduo conforme exposto acima. O que diferencia cada uma
dessas perspectivas são as concepções teórico- -práticas que as
sustentam e os fins educacionais aos quais se vinculam. Educação
integral na lógica hegemônica da sociedade capitalista está
diametralmente oposta ao conceito de educação integral em uma
visão emancipadora.

Em relação a educação integral na perspectiva do tempo
ampliado, o que podemos dizer? Ao nos reportar a concepção
contemporânea de Mauricio (2009, p. 26), ressaltamos o seguinte:
A concepção de educação integral com a qual partilhamos, que
embasa a proposta de extensão do tempo escolar diário, reconhece
a pessoa como um todo e não como um ser fragmentado, por
exemplo, entre corpo e intelecto. Entende que esta integralidade se
constrói através de linguagens diversas, em variadas atividades e
circunstâncias. A criança desenvolve seus aspectos afetivo,
cognitivo, físico, social e outros conjuntamente. Não há hierarquia
do aspecto cognitivo, por exemplo, sobre o afetivo ou social. Por
isso, as atividades a que é exposta devem envolver multiplicidade
de aspectos para benefício de seu desenvolvimento. Por outro lado,
a criança vai se desenvolver de qualquer maneira, com escola ou
sem ela, com mais tempo ou não no ambiente escolar – o processo
educativo se fará de alguma forma.

Prática esta, sob a ótica de um sujeito crítico, político e
consciente de sua responsabilidade social, que conforme nos
aponta Weber (2003), já faz parte do debate acadêmico desde
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1989, e possibilita a vinculação entre teoria e prática de modo à
explicitar visões acerca das relações educação-sociedade, seguida
de seu papel de comprometimento com a superação das
desigualdades sociais.
As políticas públicas de formação docente têm sido
discutidas com grande ênfase nos tempos e espaços escolares de
educação integral e(m) tempo integral. A forma como as práticas
pedagógicas devem ocorrer são organizadas em formações
continuadas realizadas a nível federal, estadual e municipal,
através de ações governamentais, com o intuito de serem
desenvolvidas com os professores e multiplicadas no interior das
escolas. Conforme Menezes e Brasil, (2018, p. 140), as políticas
educacionais de educação em tempo integral ganhou destaque
nas esferas governamentais:
Nas últimas décadas, em especial nos últimos anos, vimos
assistindo a incursões das mídias, discursos políticos e programas
de governos que referenciam à ampliação da jornada escolar como
uma estratégia capaz de contribuir para o necessário avanço da
qualidade da educação básica pública do país e, por conseguinte,
da aprendizagem dos alunos.

Nesta perspectiva, conforme Netto (2003), as políticas
públicas, sociais e curriculares são campos de tensões, pois elas
constituem onde se embatem projetos de concepções e objetivos
distintos, seja na sua implementação”, momento em que os
sujeitos reinterpretam a política.
Nessa conjuntura, como pensar a formação continuada de
professores: como um instrumento reprodutor ou emancipador
para a prática pedagógica? Neste entorno, “[...] como nos
educamos ao longo de toda a vida, não podemos separar um
tempo em que nos educamos e um tempo em que não estamos
nos educandos”. (GADOTTI, 2009, p. 21). O mesmo autor (2009, p.
22), destaca ainda que:
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Como nos educamos o tempo todo, [...]. A educação se dá em tempo
integral, na escola, na família, na rua, em todos os turnos, de manhã,
de tarde, de noite, no cotidiano de todas as nossas experiências e
vivências. O tempo de aprender é aqui e agora. Sempre.

Isto implica que, as experiências vivenciadas ao longo da
vida pelos professores na sua formação, poderão contribuir na
prática pedagógica enquanto profissional da educação. Tais
vivências nos possibilitou analisar o contexto sócio-históricocultural do qual o ser humano faz parte, por conceber a escola
pública brasileira em seus limites históricos e pedagógicos e como
proporcionar ao docente uma formação emancipatória.
Na atualidade a educação integral e(m) tempo integral, em
algumas concepções teóricas, foi concebida como esperança
política e cultural de emancipação e formação humana integral.
Na compreensão de Silva e Flach (2017, p. 721-722),
A educação integral sob a ótica da emancipação humana requer
uma cisão com o pensamento conservador, uma vez que o
desenvolvimento integral só é possível em outro modelo de
sociedade onde não vigore a exploração do homem pelo homem.

Isto implica a ação de refletir sobre o mundo e transformá-lo.
Biesta (2013), descreve que a educação não pode ser uma prática
de dominação, daí a importância dos educadores nas iniciativas
para ação à reflexão de sua prática nos tempos e espaços escolares
em uma ótica emancipatória.
Nesta organização escolar, a proposta de tempos e espaços de
educação integral e(m) tempo integral, faz com que o educador
seja desafiado a caminhar, continuamente, pela crítica e
autocrítica, transformando sua ação pedagógica em fonte de
pesquisa e construção de saberes.
O professor é um dos agentes importantes na constituição do
ensino e da aprendizagem educativa. Mas, é necessário considerar
outros sujeitos e processos que são significativos na dinâmica
escolar e também curricular. Questionamos, então, qual o lugar do
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currículo e dos estudantes nessa constituição? O educador é
aquele que mediatiza todo o ensino?
Para Freire (1978), o educador problematiza o ensino junto
com seu grupo, com a comunidade escolar, tendo como ponto de
partida uma educação libertadora e não bancária, em que todos se
sintam sujeitos do seu pensar, e o discutam, sua própria visão de
mundo, manifestadas também pelas sugestões dos seus
companheiros de trabalho.
Para delinear uma formação continuada de professores em
uma perspectiva emancipatória, necessitamos ouvir a
comunidade escolar, e evidenciar o currículo como um eixo
central para dar ênfase aos saberes aliados à prática pedagógica:
[...] a rigorosidade metódica; o respeito aos saberes do educando; a
criticidade; estética e ética; a corporificação das palavras pelo
exemplo; o risco e a aceitação do novo, a rejeição a qualquer forma
de discriminação; a reflexão crítica sobre a prática; o
reconhecimento e a assunção da identidade cultural; a consciência
do inacabado; a autonomia do ser do educando; o bom senso; a
humildade, a tolerância e a luta em defesa dos direitos dos
educandos; apreensão da realidade; a convicção de que a mudança
é possível; a curiosidade; a segurança, a competência profissional e
a generosidade. (FREIRE 1996, p. 31-32).

Nos últimos anos, as atribuições do professor têm sido
ampliadas, sobrecarregando seus compromissos e expectivas para
acompanhar as mudanças da sociedade. Isso demanda repensar a
natureza do trabalho docente. Portanto, isto implica em
reestruturar o trabalho docente, isto é, “[...] Uma compreensão
teórica sobre aqueles elementos que condicionam sua prática
profissional, mas dos quais pode não ter consciência.”.
(CONTRERAS, 2002, p. 155).
Para fortalecimento da formação continuada docente na
educação integral em tempo integral precisamos considerar as
condições de vida social, de trabalho em que os professores são
submetidos:
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É fundamental reafirmar a dignidade e a “boniteza” (Paulo Freire)
dessa profissão, diante da desistência, da lamúria, do desânimo e
do mal-estar docente, provocado pela exaustão emocional, pela
baixa autoestima e pelo pouco reconhecimento social dessa
profissão. Ao lado do direito do aluno aprender na escola, está o
direito do professor dispor de condições de ensino e do direito de
continuar estudando. (GADOTTI, 2009, p. 22).

Estes direitos se constituíram ao longo das políticas de
formação docente através dos normativos legais que destacam tais
como: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL,
1996); os Planos Nacionais de Educação (BRASIL, 2001; 2014) e a
Lei do Piso Salarial Profissional Nacional (BRASIL, 2008). Neste
sentido, são “[...] significativos avanços nos aparatos legais que
apontam tanto para a ampliação da jornada escolar no caminho
da educação integral, como na garantia de tempo de trabalho
remunerado para a formação de professores”. (BRAGANÇA e
PEREZ, 2016, p. 1162).
Caminhos metodológicos
Ao tratar do caminho metodológico da pesquisa, de
abordagem qualitativa, de cunho bibliográfica-descritiva,
buscamos de analisar e relacionar a formação continuada de
professores a partir de um enfoque emancipatório. Segundo Gatti
e André (2011), as pesquisas de abordagens qualitativas vieram
para responder ao desafio da compreensão dos aspectos
formadores/formantes do humano, de suas relações e construções
culturais, em suas dimensões grupais, comunitárias ou pessoais,
ou seja, ssa modalidade de pesquisa veio com a proposição de
ruptura do círculo protetor que separa pesquisador e pesquisado.
A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográficadescritiva que de acordo com Gil (2008), é desenvolvida com base
em material já elaborado, constituído principalmente de livros e
artigos científicos sobre a temática. Por isso, a partir das leituras,
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análises e reflexões das obras de Paulo Freire (1978;1996),
buscamos aprofundar o conhecimento acerca da formação
continuada integral como mecanismo de autonomia e
emancipação humana.
A pesquisa foi desenvolvida por meio da análise dos estudos
que ocorreram no projeto de formação continuada “Círculo de
Cultura 10 X Paulo Freire” realizado no Instituto Federal
Catarinense - Campus Camboriú. Onde as atividades formativas
analisadas ocorreram com um grupo de educadores que
participaram de forma espontânea do projeto de formação
analisado, o qual, se desenvolveu por meio da leitura, reflexão e
análise de 10 (dez) obras de Paulo Freire. Os encontros de
formação e análise das obras ocorreram no período de março a
dezembro de 2018, onde por meio da metodologia do Círculo de
Cultura de Paulo Freire, em cada encontro mensal aconteceu a
análise de uma obra de Paula Freire e sua relação com o contexto
social dos participantes.
Neste sentido, durante os encontros de formação realizamos
a análise de dez obras do educador Paulo Freire, o que nos
despertou o olhar para refletir em torno da educação integral e(m)
tempo integral e do campo da formação continuada de
professores em uma perspectiva emancipatória, mas neste
trabalho realizamos um recorte e nossas análises e reflexões são a
respeito de duas obras do autor, ou seja realizamos uma analogia
a respeito dos livros Pedagogia do Oprimido; e Pedagogia da
Autonomia de autoria de Paulo Freire (1978; 1996), e a interrelação com a Educação integral e as práticas pedagógicas e
vivências dos presentes.
Podemos apontar algumas características discutidas: i) Qual
o significado de sonoridade e narração na educação integral; ii) O
termo bancário expresso nos capítulos; iii) As dicotomias
existentes: Oprimidos x opressores; Ser mais x ser menos;
Desumanização x humanização; iv) Buscar a leitura de mundo
através dos movimentos individuais e nos círculo de cultura; v) a
formação integral em uma concepção de emancipação humana.
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Neste sentido, alguns verbos foram ilustrados para ilustrar alguns
conceitos para pensar, refletir e analisar o processo de formação:
Figura 1: Conceitos para análise na formação continuada

Fonte: Autores (2020).

Portanto, a proposta deste estudo buscou analisar e refletir
acerca da educação integral em concepção de emancipação e
elencamos alguns questionamentos complementares, a saber: qual
ser humano nos constituímos enquanto ser social e profissional?
Como nos posicionamos diante da realidade complexa enquanto
educadores? Nas nossas práticas estamos propondo uma
formação de um sujeito ético que está disponível para ver o outro
em um mundo em movimento? Buscamos ter uma disposição
afetiva para uma vida comunitária com o pensamento
direcionado no social e ao coletivo?
Desta maneira, utilizamos Freire (1978; 1996), juntamente
com autores como Cury (2004), Farias (2015), entre outros, para
realizar reflexões e análises acerca do processo formativo docente,
apontando elementos importantes para a concretização de um
caminho emancipatório.
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A formação continuada integral como mecanismo de autonomia
e emancipação humana
O caráter da formação docente compreende a sistematização de
um processo que vai além da formação acadêmica inicial, isto é, “por
melhor e mais avançado que seja um curso de formação acadêmica, o
professor, como qualquer profissional, não sai “pronto” da
universidade, mas tem necessidade de complementar, aprimorar e
atualizar seus conhecimentos” (CURY, 2004, p.188).
Surgindo a necessidade de formações continuadas, como
grupos e/ou projetos de pesquisa, que contribuam para a construção
de um perfil docente que atenda às necessidades histórico-culturais
das instituições escolares, possibilitando a emancipação do
profissional docente, tendo como consequência a necessidade de
parâmetros que tornem significativo estes processos formativos para
que se construa uma identidade centrada nas concepções de Freire
(1996), reconhecendo o docente como sujeito pesquisador por parte
da natureza da prática, a medida em que o mesmo se identifique
como pesquisador, porque professor.
Assim, formação inicial e continuada fazem parte de um processo
contínuo que forma o profissional da educação e, ao mesmo tempo, a
profissão de educador e a própria escola. Ambas as dimensões - inicial
e continuada – apoiam-se em princípios e pressupostos comuns,
considerando o aluno/professor como sujeito, valorizando suas
experiências pessoais e seus saberes da prática. Apoiam-se no trabalho
coletivo e compartilhado, mas isso não exclui, ao contrário, exige, o
desenvolvimento e o compromisso individuais (CURY, 2004, p.188).

Estes compromissos podem emergir por meio de uma
formação integral que proporcione processos de reflexão e
autocrítica de aspectos educacionais que façam parte do cotidiano
docente, e que proporcionem a (re)construção e (re)significação
dos processos de aprendizagem, possibilitando aos profissionais
do ensino a construção de uma identidade que atenda as
expectativas da sociedade contemporânea.
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Tratando desta (re)construção docente, na obra Pedagogia do
Oprimido, Freire (1978, p. 63) destaca que “a nova percepção e o
novo conhecimento, cuja formação já, começa nesta etapa da
investigação, se prologam sistematicamente, na implantação do
plano educativo, transformando o “inédito viável” na “ação
editada”, com a superação da “consciência real” para “consciência
máxima possível”. O mesmo autor (1978), ainda destaca um
processo de “descodificação de indivíduos” para que estas novas
percepções e conhecimentos se efetuem, ao que nos referimos como
um dos elementos importantes para a reconstrução do educador.
Neste sentido, Farias (2015), destaca ainda que o processo de
industrialização da sociedade contemporânea implica, por diversos
âmbitos, na “mercantilização da educação”1 que tem como
consequência o contraste entre a dicotomia de uma educação
formadora de saberes e outra produtora de mão de obra, gerando a
necessidade de reinventar uma “educação para os pobres”. Este
movimento de readaptação é tomado por Freire (1978), como um
poder revolucionário, conscientizado e conscientizador, que
proporcione a (re)construção de uma nova sociedade tomando a
democratização da cultura e dos saberem como princípios
fundamentais, por tratarem-se do “direito de ser”.
Evidencia-se que “[...] nesse processo o professor foi
identificado como educador, ganhando relevância a dimensão
política da atividade educativa, transformando-se a sua principal
tarefa a formação da consciência crítica das classes subalternas”.
(WEBER, 2003, p. 1134). O mesmo autor ainda destaca que
durante este processo inicia-se o reconhecimento da necessidade
de uma formação que vá além dos conhecimentos técnicos da
especificidade docente, incluindo a importância de uma formação
que abranja aspectos políticos e patamares mínimos de

Termo utilizado pelo autor para tratar um dos fenômenos educacionais da
contemporaneidade, demarcado pela apropriação da educação como instrumento
político e pela influência das forças produtivas nos currículos escolares.
1
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acompanhamento, controle, avaliação de desemprenho para o
ensino das gerações contemporâneas.
Estas concepções ficam explicitas também pelo Ministério da
educação, a exemplo do Parecer CNE/CP (9/2001, p. 44), ao tratar
dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento
profissional como algo que:
[...] origina-se na identificação dos requisitos impostos para a
constituição das competências. Desse modo, além da formação
específica relacionada às diferentes etapas da educação básica,
requer a sua inserção no debate contemporâneo mais amplo, que
envolve tanto questões culturais, sociais, econômicas, como
conhecimentos sobre o desenvolvimento humano e a própria
docência. (BRASIL, 2001, p. 44)

O mesmo parecer aponta de forma incisiva a necessidade do
docente buscar diariamente a compreensão dos processos de
aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos, incluindo
também a autonomia como fator de interpretação da realidade e
dos elementos que constituem seus objetos de ensino. Em suma,
uma vez que a verticalização das políticas, muitas vezes
impossibilita a participação dos sujeitos no processo de
planejamento dos projetos de formação, resultando na falha da
implementação, tendo em vista que os formuladores de política
não compreendem as reais condições de trabalho sob as quais os
profissionais das escolas estão submetidos. (GADOTTI, 2009).
É visível, portanto, que a formação continuada de professores
nos tempos e espaços da educação integral e(m) tempo integral
como um fator fundamental para suprir as diversas expectativas
referentes a construção e manutenção de um perfil docente que
atenda às necessidades da educação contemporânea, utilizando
da autonomia como fator norteador destes processos formativos.
Acerca desta temática, Stano (2015, p. 288), acrescenta que:
Sobre o papel da Pedagogia para a Autonomia na formação
continuada de professores, pode-se argumentar que ela pode
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garantir subsídios à qualidade política de sua ação ao trabalhar no
sentido da autorregulação de sua própria prática e do processo de
aprendizagem de seus alunos por meio de um exercício de
problematização de seu próprio itinerário docente enquanto forma
de reconfigurar as suas práticas.

Em suma, corroboramos com Stano (2015), quando o mesmo
indica o fator autonomia como um elemento importante a medida
que acrisola o processo formativo no sentido de possibilitar uma
aproximação entre teoria e prática (práxis), juntamente com
aspectos que transcendem o ambiente escolar e proporcionam
reflexões que envolvem tanto preparações didáticas, práticas
escolares, quanto elementos epistemológicos.
Em consequência, Freire (1996), na sua obra Pedagogia da
Autonomia, demostra a formação docente em seu sentido mais
amplo, contemplando tanto a importância de saberes específicos
quanto saberes que afetam direta e indiretamente o âmbito
educacional, Freire (1996, p.45) destaca ainda que:
Deve fazer parte de nossa formação discutir quais são estas
qualidades indispensáveis, mesmo sabendo que elas precisam de
ser criadas por nós, em nossa prática, se nossa opção políticopedagógica é democrática ou progressista e se somos coerentes com
ela. É preciso que saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes
como amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade,
gosto pela alegria, gosto pela vida, abertura ao novo,
disponibilidade à mudança, persistência na luta, recusa aos
fatalismos, identificação com a esperança, abertura à justiça, não é
possível a prática pedagógico-progressista, que não se faz apenas
com ciência e técnica.

Portanto, tratando de qualidades que sustentam uma prática
dialógica, Stano (2015) destaca, a exemplo da troca de
experiências, como processos em que o professor desenvolve a
reflexibilidade, isto é, a capacidade de afastar-se das vivências e
olhares cotidianos para garantir um olhar crítico e analítico do
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processo de ensino a medida que sustenta e garante a captação da
singularidade das ações da docência, considerando o contexto e
sujeitos como únicos no processo.
Resultados conclusivos
Nos resultados conclusivos, o contexto educacional,
sobretudo no que se refere às exigências para o alcance de
formação docente na educação integral e(m) tempo integral,
necessita de uma reflexão em torno da formação humana numa
perspectiva democrática e emancipatória. Uma educação escolar e
uma formação continuada docente emancipatória parte do
seguinte pressuposto: “[...] o direito do aluno corresponde um
outro direito que é o direito do professor de ter condições de
ensinar e aprender” (GADOTTI, 2009, p.110).
A perspectiva de emancipação na prática pedagógica, de
acordo com Contreras (2002), realiza-se a partir de um projeto que
defina uma política mais clara para a autonomia dos professores,
excluindo visões dogmáticas ou inúteis, reconhecendo as
dimensões que perspectivam a vida humana e a (re)construção de
saberes a partir do trabalho pedagógico desenvolvido. Em uma
visão freirana, a formação humana acontece em torno de uma
visão de mundo, e pensa uma educação libertadora no sentido de:
problematizar, superar, cooperar e emancipar os sujeitos.
Portanto, corroboramos com Brandt; Martini (2019), quando
afirmam que propondo a adoção da perspectiva crítica e
libertadora nos processos de formação de professores, Paulo
Freire e suas obras nos desafia a pensar a formação docente como
um ciclo sempre em construção, ou seja, incompleto.
Assim, é possível destacar a importância de uma formação
continuada centrada na práxis educacional, aliada a fatores que
contribuam para uma formação docente que supere o
pragmatismo pedagógico a medida que se aproximem da
autonomia, condicionando o docente para uma emancipação
profissional e auxiliando no processo reflexivo das suas atuações
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dentro de seu contexto singular. Portanto, os processos formativos
e de desenvolvimento profissional são significativos quando
oportunizam aos professores uma formação pautada na reflexão
crítica, pois visam o desenvolvimento pleno da autonomia
intelectual de professores(as) (MAGALHÃES; BRANDT, 2018).
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL:
UM ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO
A PARTIR DO BRINCAR1
Aurelice Maria de Oliveira Paula (UEMA/SEMECT)
Cleia Maria Lima Azevedo (UEMA)
Maria Lourdene Paula Costa (UEMA)

Vai, vai, vai começar a brincadeira
Para começo do nosso artigo, é importante destacar que o
trabalho do professor da educação infantil e primeiros anos
iniciais do Ensino Fundamental tem uma particularidade
fundamental que é estar em sintonia com a atividade principal
da criança, o brincar. Por essa razão, o projeto: A brinquedoteca
como espaço de formação, financiado pela FAPEMA (Fundação
de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Estado do Maranhão), por meio do Edital
005/2015, tem como objetivo promover ações de formação
continuada para professores da rede pública municipal e
acadêmicos do curso de Pedagogia no campo da práxis que
envolve a ludicidade. Nesse sentido, desenvolveu, no primeiro
semestre de 2016, atividades formativas com acadêmicos e
professores, tendo como premissa a ação docente pautada no
trânsito entre a teoria e prática, práxis.
Dentro desse contexto, o objetivo deste artigo é discutir os
aspectos teóricos e metodológicos bem como os resultados das
atividades realizadas com os professores e acadêmicos de
Pedagogia do Centro de Estudos Superiores de Caxias da
Projeto financiado FAPEMA. O projeto conta com três bolsistas acadêmicos:
Adriana Rodrigues, Antonia Nice Alves da Silva e Jessica Daiany Fernandes de
Sousa Lima; uma bolsista da comunidade: Emanuele Paula Costa.
1
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Universidade Estadual do Maranhão do ponto de vista dos
cursistas e das experiências das bolsistas-acadêmicas. Optou-se
neste artigo por denominar cada seção com um enunciado que
se refere à atividade lúdica própria da especificidade da criança.
Guerreiros com guerreiros
Situando o nosso leitor, todo trabalho desenvolvido tem
suas referências teóricas, isto é, os fundamentos que alicerçam
uma forma de pensar e agir. Em vista desse fato, discutiremos
os aportes teóricos do trabalho que é a base deste artigo.
A formação do professor que atua na educação básica,
educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental, tem
um local e um espaço que constitui as agências de formação e a
escola. Desse modo, formar professores para esse nível está
relacionado com as características específicas do educando, com
o desafio de produzir práticas pedagógicas que dialoguem com
a infância, adolescência e as gerações que estão situadas em um
contexto determinado, sendo que essa característica do processo
de formação do professor pendura por toda a docência.
Libâneo (2004, p. 138), ao descrever no seu artigo sobre
aprendizagem escolar e a formação de professores na
perspectiva da psicologia histórico-cultural e da teoria da
atividade, comenta: “O trabalho de professor ocorre num marco
institucional, expresso nas formas de organização da escola, por
sua vez inserido em contextos políticos e socioculturais”.
Dentro dessa dimensão, o professor vai se produzindo em um
processo que, ao mesmo tempo em que interfere, recebe
interferência de seu contexto de atuação.
O processo de formação permanente vai acontecer pela
apropriação de conhecimentos teóricos e práticos que deve conjugar
com o papel que esse profissional tem dentro de uma realidade
histórico-social. Uma identidade que vai sendo construída em uma
relação dialética. Nesse aspecto, Silva (2003, p. 21) afirma que: “As
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identidades são formação por processos sociais, no interior de
relações sociais [...]” e estas se encontram relacionadas, também, às
características do educando envolvido na natureza do processo
educativo, em um processo contínuo de formação.
Um trabalho pedagógico que envolve as crianças da
Educação Infantil e os primeiros anos do Ensino Fundamental
permite-nos vivenciar os conflitos, os acertos, e questionar a
atuação, além de nos produzir, à medida que o trabalho vai
tomando corpo e significação. A forma sistemática como o
professor desenvolve o seu trabalho na docência encontra-se
relacionado ao contínuo processo de formação dos professores
que se encontra situado na sua história produzida diariamente.
Nesse sentido, Azevedo (2015, p. 19), destaca que:
O professor, em sua forma particular de fazer história e em função
das suas vontades, desejos e necessidades, refaz a informação e
relaciona as suas vivências a partir de um processo de interação
entre o novo e suas experiências, mesmo que estas tenham sido
produzidas além do percurso da docência.

Por conseguinte, a característica do ato de ensinar transita
por “[...] uma prática social complexa. Realizado por seres
humanos entre seres humanos, o ensino é transformado pela
ação e relação entre os sujeitos (professores e estudantes)
situados em contextos diversos [...]”. (PIMENTA, 2010 p. 17).
Dentro dessa particularidade, a atuação do professor da
educação básica, da Educação Infantil e dos primeiros anos do
Ensino Fundamental, está estreitamente atrelada e desenhada na
especificidade da docência, no lócus da escola, o que se
caracteriza pelo conhecimento de que “[...] cada professor sabe
de si e do mundo em que vive, seu métier (o que faz, como faz,
por que faz), de seus alunos (quem são, de onde vêm, como
vivem, como aprendem, o que lhe parece que seus alunos
deveriam saber)”. (GARCIA, 2008, p. 28).
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Essa forma de conceber a docência direciona aos
conhecimentos e às vivências que se encontram fundamentadas
no entendimento daquilo que esse professor tem de infância e de
criança. Para o trabalho aqui pretendido, o conceito de criança e
infância transita pela ideia de que criança é uma compreensão
que valoriza o sujeito com direitos e deveres que o torna um ator
social, um produtor e consumidor com poderes. Ao mesmo
tempo em que a infância é uma categoria social construída em
um tempo e espaço, relacionada a uma compreensão sociológica,
com possiblidade de atuação em uma sociedade situada
(BELLONI, 2009).
A abordagem é histórico-cultural, tendo a ideia de que a
relação dos homens é construída historicamente. Tais ações
fundamentam-se na forma como o homem interage com a sua
cultura, “[...] o homem – a partir do desenvolvimento de suas
atividades, tal como elas se formam nas condições concretas dadas
de sua vida – adapta-se à natureza, modifica-a, cria objetos e meio
de produção desses objetos, para suprir suas necessidades”.
(ELKONIN; LEONTIEV, 1987 apud FACCI, 2006, p. 13).
Dentro desse parâmetro, Kramer destaca que:
[...] o trabalho pedagógico precisa se orientar por uma visão das
crianças como seres sociais, indivíduos que vivem em sociedade,
cidadãs e cidadãos. Isso exige que levemos em consideração suas
diferentes características, não só em termos de histórias de vida ou
de região geográfica, mas também de classe social, etnia e sexo.
Reconhecer as crianças como seres sociais que são implica em não
ignorar as diferenças. (2003, p. 19).

A compreensão do educando como produtor e reprodutor
de um tempo e de um espaço, um sujeito da história, permitenos entender que o trabalho do professor tem que ser orientado
dentro de uma concepção em que o brincar é considerado
atividade principal, uma situação social de desenvolvimento,
uma forma de interagir com o mundo do adulto em que existem
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situações que a criança não consegue dominar: “[...] na
brincadeira, na atividade lúdica, ela pode realizar essas ações e
resolver as contradições entre a necessidade de agir, de um lado,
e a impossibilidade de executar as operações exigidas pela ação,
de outro”. (FACCI, 2006, p. 15).
Dessa forma, o trabalho docente perpassa por todos os
conhecimentos específicos da natureza da educação e de
referencial que direcione ao entendimento do educando concreto
envolvido no processo. Nesse viés, a ressignificação das práticas é
realizada em todo momento de reflexão e ação desse processo, em
uma atividade contínua de formação. No contexto da formação
inicial, muitos saberes são desconsiderados e não são abordados
ou estudados com devido valor. No entanto, no momento em que
o professor consegue estabelecer a relação dialética, relacionando
teoria e prática, consegue produzir conhecimento que supere a
fragmentação dos saberes, que muitas vezes foi produzido na
formação inicial. Esse pressuposto sustenta-se na “[...] formação
do profissional docente, a aquisição de uma consciência
progressista da importância da prática, sem desmerecer a
necessária contribuição teórica”. (KULISZ, 2006, p. 20).
O diálogo do contínuo processo de formação do professor
permite discorrer neste artigo a temática principal que perpassa
pela ideia de que a brinquedoteca também é um espaço de
formação permanente. Nesse ponto descreveremos a seguir os
principais pressupostos teóricos referente ao lúdico, ao brincar, à
brincadeira e ao jogo.
A abordagem dessa temática transita neste artigo pelo papel
da brinquedoteca como um espaço de formação, um espaço
pedagógico de apoio às experiências formativas que propiciam a
integração entre estudos teóricos e práticos, favorecendo
mudanças nas concepções do brincar e do aprender. Esses
fatores, ademais, permitem ao professor contemplar o mundo
das crianças com um novo olhar, propiciando diferentes meios
de aprender através do brincar, pressuposto da teoria histórico-
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cultural que vê a criança como sujeito de direito, e a infância,
como categoria.
Dessa maneira, a brinquedoteca é um espaço à estimulação
do imaginário das pessoas, um ambiente propício à formação
integral do ser humano. Ela é, portanto, um espaço de profunda
aprendizagem que contém tudo o que uma criança precisa para
aprender de forma prazerosa; é um lugar para a criança brincar,
e, ao brincar, adquirir diversos conhecimentos.
Em análise a essa questão, Noffs (2001, p. 173), defende que:
[...] a brinquedoteca é um espaço onde o conhecimento a ser
adquirido tem possibilidade de ser trabalhado em suas
significações e o conhecimento já adquirido tem a possibilidade de
ser ressignificado, permitindo dessa forma o desenvolvimento
integral, harmonioso e a aprendizagem infinita da criança, sob a
mediação do profissional deste espaço, o educador- brinquedista.

O que significa que esse é um dos espaços de formação do
professor. Dentro dessa abordagem, é preciso reconhecer que o
lúdico sempre esteve presente na sociedade. Antes mesmo do
reconhecimento do brinquedo como elemento destinado às
crianças, ele interfere diretamente no desenvolvimento do
indivíduo, especialmente da criança, beneficiando a ampliação da
capacidade e habilidade motora, física, cognitiva, afetiva, social e
cultural. Além de contribuir para a criança estabelecer integração
com tudo o que a cerca, expandindo suas experiências, assim como
oferece suporte para mediações pedagógicas.
Se a presença do lúdico para a criança é necessário,
prazeroso e favorece a autoestima, o professor, nesse sentido,
tem que valorizar o brincar, pensar na brinquedoteca como um
espaço inovador no processo de ensino- aprendizagem e não
somente como um lugar de passatempo sem nenhum objetivo.
Segundo leciona Marcellino (1989, p. 72), o lúdico para a
criança é fundamental, pelos seguintes aspectos:
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O primeiro e fundamental aspecto sobre sua importância é que o
brinquedo, o jogo, a brincadeira, são gostosos, dão prazer, trazem
felicidade. E nenhum outro motivo precisaria ser acrescentado para
afirmar sua necessidade. Mas deve-se considerar também que,
através do prazer, o brincar possibilita a criança a vivencia de sua
faixa etária e ainda contribui, de modo significativo, para sua
formação como ser realmente humano, participante da cultura da
sociedade em que vive, e não apenas como mero indivíduo
requerido pelos padrões de “produtividade social”[...]a vivencia do
lúdico é imprescindível em termos de participação cultural crítica e,
principalmente, criativa.

A escola não pode ficar indiferente ao lúdico que tanto tem
para contribuir com o desenvolvimento das crianças; pois,
conforme estudo de Vygotsky (2009), no momento em que a criança
está brincando, ela elabora conhecimentos, interage e desenvolve
sua capacidade de compreender de forma particular o mundo.
Nesse contexto, Costa (2013), discorre que, através da
brincadeira, a criança é conduzida ao mundo imaginário,
passando a agir nele; dessa forma, o objeto na brincadeira deixa
de ter sua forma original e passa a ser outro objeto: um pedaço
de madeira pode ser um cavalo; uma caixa, um carro; uma
caneta passa a ser um microfone. Ainda, segundo observa
Vygotsky (1996, p. 117), eles criam
“[...] zona de
desenvolvimento proximal na criança. No brinquedo a criança
sempre se comporta além do comportamento habitual de sua
idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo é como
se ela fosse maior do que é na realidade”.
Reforçando as afirmações acima, o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (1998), dispõe que, ao brincar,
as crianças transferem aos objetos de que dispõem papéis e
funções diferentes:
O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel
que assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na
brincadeira, as crianças agem frente à realidade de maneira não-
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literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações
e características do papel assumido, utilizando-se de objetos
substitutos. (BRASIL, 1998, vol. 1, p. 27).

Mas nem sempre o brinquedo foi objeto da brincadeira. Na
Antiguidade não havia a preocupação de ser objeto de
entretenimento para as crianças; os brinquedos tinham mais a
intenção de servir como amuleto de proteção, sendo, portanto,
objetos vinculados aos deuses.
Em Atenas e em Roma, as bonecas, providas de membros
articulados, para imitar a vida, pareciam com humanos. Por esse
motivo, eram objetos de desejo, pois, segundo destaca Manson
(2002, apud OLIVEIRA, 2009, p. 85), permitiam desempenhar
todos os papeis e praticar os deslizes simbólicos e imaginários.
As meninas ofertavam as bonecas aos deuses pedindo
casamento, fertilidade e amor.
Mesmo havendo uma confusão conceitual, vamos nos
atrever a explicar, em poucas palavras, que significado têm
brincar, jogo, brinquedo e brincadeira. Conforme destaca Pereira
(2004, p. 12):
Brincar: é o ato de dar vida a objetos e imagens.
Brinquedo: é um objeto que serve para as crianças brincarem.
Brincadeira: é o ato ou efeito de brincar.
Jogo: é uma brincadeira com regras definidas que estabelece quem
vence e quem perde e envolve uma premiação ou o simples prazer
da participação.

Os conceitos defendidos por Pereira, no que concerne ao
brinquedo, estão de acordo com o pensamento de Vygotsky
(2009) quando retrata que o brinquedo é aplicado ao objeto, o
suporte da brincadeira. Kishimoto (1994), reafirma o conceito de
brinquedo; no entanto, no que se refere à brincadeira e jogos,
afirma que: “brincadeira com descrição de uma conduta
estruturada, com regras e jogo infantil para designar tanto o
objeto e as regras do jogo da criança”.
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Apesar de a autora conceber a brincadeira com regras, isso não
restringe a atuação lúdica, pelo fato de a criança poder se ausentar
quando quiser, modificar as regras, diferente do jogo onde as regras
já são definidas, e a criança não pode modificá-las.
Podemos destacar a categorização do lúdico, conforme
Miranda (2001):

Lúdico
Brinquedo

Brincadeira
Jogo

Por essa dimensão, os conceitos brinquedo, brincadeira e
jogo estão contidos no universo maior, que é o lúdico, parâmetro
fundamental para a estruturação do trabalho aqui proposto. Em
vista disso, discutiremos a seguir o caminho metodológico.
A trilha vai começar
O caminho metodológico do projeto teve como etapas
apresentação, sensibilização e execução. A primeira etapa
constou da apresentação à comunidade acadêmica. Nessa
oportunidade selecionamos os alunos bolsistas, realizamos
estudos com acadêmicos e preparamos as oficinas: contação de
histórias, movimento, jogos, brincadeiras e música. Vale destacar
que o projeto conta com cinco bolsistas: quatro pela FAPEMA e
uma pelo PIBEX/UEMA. Outro ponto significativo é que, por
exigência da entidade financiadora, o projeto tem uma bolsista
externa que tem uma formação de Educação Física.
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Na segunda etapa, sensibilização, deu-se continuidade à
preparação do curso e apresentamos na escola para formar os dois
grupos para participar do referido evento. Importante salientar que
os grupos foram formados por professores da educação infantil e
ensino fundamental - primeiro ciclo e acadêmico do curso de
Pedagogia. A ideia é prover um diálogo entre os professores e
acadêmicos, tendo em vista a sua formação. As escolas envolvidas
foram as seguintes: Centro de Educação Infantil Isabel Dolores Leão
Brito; Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Assunção;
Centro de Educação Infantil Professora Francileide Leal Moreira;
Centro de Educação Professora Maria Benedita Pereira da Silva,
Unidade Integrada Municipal Antenor Viana e a Unidade Escolar
Municipal São Francisco.
Para a terceira etapa de execução, foi desenvolvido um
curso de formação continuada com duas turmas de 25
participantes, professores e acadêmicos, perfazendo um total de
80 horas, período em que foram desenvolvidos estudos teóricos e
oficinas. Nessa etapa as acadêmicas (bolsistas), orientadas pelas
coordenadoras, produziram brinquedos, recurso pedagógico
para compor o acervo da brinquedoteca móvel que foi adquirida
com recurso do projeto.
No acervo da brinquedoteca podemos encontrar livros,
brinquedos industriais e confeccionados. Consta de um armário
de madeira que acomoda todo o acervo e permite ser utilizado
como teatro de fantoches. A brinquedoteca já foi apresentada
à comunidade, e, no segundo semestre, terá uma agenda para ser
utilizada nas escolas.
A formação foi desenvolvida a partir de uma
fundamentação teórica proferida pelas coordenadoras e as
oficinas desenvolvidas pelas bolsistas. Além disso, vale destacar
que os recursos utilizados nas oficinas são do acervo da
brinquedoteca móvel.
O projeto encerrou com um seminário de avaliação com o
tema: O brincar na formação docente onde foi discutido o papel
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da ludicidade, bem como a socialização das experiências das
professoras e bolsistas participantes do projeto.
A seguir abordaremos as impressões dos partícipes em
relação à formação e à brinquedoteca.
Entre na roda
Com a ideia de que os partícipes vivenciaram um diálogo
pedagógico no curso, destacaremos aqui as opiniões dos
professores, acadêmicos e das bolsistas. Para tanto, solicitamos
que os participantes (professores e acadêmicos) manifestassem
suas opiniões por meio de um instrumento escrito que versava: o
que foi bom; o que não foi bom; o que pode melhorar e o que
considerava mais interessante. É importante ressaltar que, neste
primeiro momento da análise, os sujeitos envolvidos são os
professores e acadêmicos; a opinião das bolsistas- acadêmicas
serão destacadas no final deste item.
O pressuposto deste instrumento é continuar o diálogo
desenvolvido no percurso dos estudos teóricos e oficinas e
possibilitar outras formações, tendo claro que os pontos que
apresentam divergências ou convergências que aparecem na
análise do instrumento de avaliação fazem parte de um processo
dialético.
Os partícipes2 do curso, em relação ao que foi bom,
destacaram os seguintes fragmentos:
Aprender um pouco mais sobre o espaço lúdico e utilizar esse
conhecimento em sala de aula percebendo a importância para o
desenvolvimento da criança [...]

Destacaremos os fragmentos mais significativos para análise e não usaremos
critérios para a identificação dos que responderam a entrevista pelo fato de que
neste momento fazemos a opção de não estabelecer comparação entre os
partícipes.
2
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[...] mais chamou atenção foi atividade de movimento,
proporcionada pela oficina de movimento, pois mostrou uma
forma inovadora de brincar com as crianças desenvolvendo todos
os aspectos motores [...]
Foi bom todas as temáticas relacionadas às teorias [..]
As brincadeiras [...] pude vivenciar como as crianças se sentem
quando estão brincando.
As atividades diversificadas que aconteceram nas oficinas me
fizeram lembrar algumas brincadeiras e atividades [...]
Sem dúvida, o que foi bom, foi a troca de experiências, o
envolvimento dos professores [...]
Foi bom, nós professores de Educação Infantil sentiremos falta
desses cursos de formação.
A troca de experiências, porque essa interação, esse envolvimento,
essa partilha do saber enriquece os conhecimentos [...]
[...] foi excelente para fortalecer nossas tarefas com as crianças.
[...] através do brincar a crianças expressa suas emoções,
sentimentos, desejos e necessidades.

Encontra-se nas falas dos cursistas a compreensão do
quanto é importante essa temática para o trabalho com o
educando, explicitando uma concepção de criança, um trabalho
que considere que a aprendizagem transita por essas
especificidades, como se observa nestes fragmentos: [...] pude
vivenciar como as crianças se sentem quando estão brincando. [...] uma
forma inovadora de brincar com as crianças desenvolvendo todos os
aspectos motores [...]. [...] foi excelente para fortalecer nossas tarefas
com a crianças. Ademais, destaca-se a posição das cursistas sobre
a importância de uma formação que estabeleça a relação com a
teoria. As professoras e acadêmicas têm claro a importância da
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ludicidade no processo de aprendizagem nas séries em questão,
[...] através do brincar a crianças expressa suas emoções, sentimentos,
desejos e necessidades. Respondendo o pressuposto da abordagem
histórico-cultural de Vygotsky (2009).
Outro ponto significativo foi a participação da bolsista
externa, com a formação em Educação Física, a oficina realizada
foi um dos momentos mais significativos de troca de
experiências. Por esse fato, uma das professoras assim destaca:
[...] mais chamou atenção foi atividade de movimento, proporcionada
pela oficina de movimento, pois mostrou uma forma inovadora de
brincar com as crianças desenvolvendo todos os aspectos motores [...].
Os fragmentos destacados trazem clara a concepção de
homem situado em um tempo e espaço em que compreende o
brincar como atividade principal da infância, uma forma de estar
operando com o mundo do adulto, entendendo e produzindo a
sua maneira, o professor como mediador (FACCI, 2006). Dentro
desse parâmetro, o professor dá significado a sua prática
(KULISZ, 2006).
No que se refere ao que não foi bom, os partícipes deixaram
claro que o tempo do curso foi insuficiente, que a proposta da
formação tem que ser desenvolvida durante todo o ano letivo
com propósito de aprofundamento. Respondendo o
questionamento seguinte, o que pode ser melhorado, todos os
cursistas sugeriram uma carga horária maior para o curso, com
mais oficinas e envolvimento de outros cursos de licenciatura
que têm no CESC/UEMA. Essa análise aponta para a necessidade
dos cursos de licenciatura, dessa instituição dialogar com as
práticas desenvolvidas no interior da educação básica, o lócus de
formação permanente dos professores.
Na última questão do instrumento, os partícipes destacaram
como interessante: as brincadeiras, oficina de música, a
compreensão teórica que trata do desenvolvimento infantil,
oficina de contação de história, seus recursos e estratégias, o
regraste das brincadeiras, o trabalho com o movimento. Um dos
cursistas ressaltou o papel importante de aproximar o acadêmico
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com a realidade da escola, afirmando que: A parceria, porque
fortalece o elo e aproxima os futuros profissionais na construção dos
conhecimentos.
Como a proposta do curso tem como premissa básica a formação
do Pedagogo do CESC/UEMA, o passo seguinte foi aplicar aos bolsistas
um instrumento em que relataram a importância da brinquedoteca para
o curso de Pedagogia, dando ênfase a sua atuação.

As bolsistas compreendem que a brinquedoteca vai além de
um espaço de brincar, possibilitando a formação do professor.
Dentro desse contexto, assim afirmam:
[...] como ferramenta norteadora da aprendizagem do acadêmico
em relação a sua formação, propiciando assim uma melhor
compressão do brincar.
[...] fator importante ao desenvolvimento da criança como sujeito,
pois o brincar faz parte da vida com condições de desenvolver
muitas das habilidades motoras, cognitivas, afetivos e social.
[...] um espaço onde proporciona a criança um momento de
felicidade, na qual dar acesso a brinquedos, jogos estimulando seu
desenvolvimento.

Os três fragmentos denotam que o espaço brinquedoteca
pode, de fato, ajudar na formação do professor, que é mediador
na aprendizagem, sem desconsiderar o papel principal do
brincar. Esse posicionamento conversa com a abordagem
histórico-cultural e envolve o lúdico contendo o jogo, a
brincadeira e o brinquedo. (MIRANDA, 2001).
As acadêmicas reconhecem esse espaço como local de
formação: [...] serve como uma ferramenta pedagógica. [...] espaço
mediador de aprendizagem. [...] suporte ao profissional da educação.
Esse posicionamento evidencia que elas reconhecem a
brinquedoteca como uma possibilidade em que permite
ressignificação do conhecimento teórico, possibilitando o
desenvolvimento integral da criança, permitindo, assim, o ensino
(NOFFS, 2001).
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Em relação à importância para o curso de Pedagogia, as
bolsistas reconhecem a significação das experiências e afirmam:
O estudante de Pedagogia necessita de um espaço adequado a sua
prática com condição de avaliar a sua postura identificando as
teorias discutida em sala de aula [...]
[...] possibilita a relações entre teoria e prática aprendida nas
disciplinas.
No curso de Pedagogia essa ferramenta amplia o conhecimento dos
alunos facilitando o processo de ensino e aprendizagem [...]

Os fragmentos das bolsistas deixam claro que um dos
caminhos para a formação inicial tanto quanto para a continuada
tem na brinquedoteca uma possibilidade de vivenciar práticas
lúdicas necessárias à formação do pedagogo. A conversa aqui
estabelecida com os cursistas e as bolsistas oferece suporte para
evidencia o potencial da brinquedoteca como laboratório para a
prática pedagógica.
Pega a bandeira
O ato de brincar situa-se em um tempo e espaço, tendo
tempo para começar e para encerrar. A proposta de produzir
este artigo parte da necessidade de socialização da experiência
vivenciada no projeto: A brinquedoteca como espaço de
formação. Proposta desenvolvida no curso de Pedagogia do
CESC/UEMA, como estratégia para implantação do laboratório
do referido curso.
A grande chave do projeto foi estar no local da escola
desenvolvendo uma experiência que permitiu a integração entre
os que estão em formação inicial e os professores que estão
atuando no campo, um jogo de gerações em que os acadêmicos
têm a oportunidade de dialogar sobre os desafios, as
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dificuldades e as conquistas. A universidade, no ato de ensinar,
faz abordagem teórica, e é no diálogo com a docência concreta
que o acadêmico produz sua identidade docente.
É interessante salientar que o projeto que originou este artigo,
constituiu a base para outros que tem como eixo a categoria
brincar, tais como:
• BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA CIDADE DE
CAXIAS/MA - ONTEM E HOJE, projeto do Programa
Institucional de Iniciação Científica da UEMA (PIBIC) e tem como
objetivo pesquisar os brinquedos e brincadeiras presentes na
cidade de Caxias /MA ontem e hoje, que traz a elaboração de
acervo que retrate o modo de viver da cidade e possibilite estudo
de um referencial teórico que contemple o conceito de brincar,
brinquedo, brincadeira e a relação com cultura popular;
• O JEITO DO POVO BRINCAR: Produzindo registro dos
brinquedos e brincadeiras das comunidades de Caxias/MA
(Projeto UNIVERSAL FAPEMA) que tem como objetivo descrever
os momentos coletivos de brincar no bairro e nas escolas,
especificando as características e estabelecendo comparações, bem
como produzir brinquedos e registro de brincadeiras para fazer
parte do acervo do laboratório lúdico pedagógico;
• A brinquedoteca como espaço de formação projeto do
Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX/UEMA)
cujo objetivo é promover ações de formação continuada para
professores da educação básica e acadêmicos do curso de
Pedagogia no campo da práxis que envolve a ludicidade;
• PÉ DE PATO, PÉ DE PINTO, QUEM QUISER QUE CONTE
CINCO: a contação de história na Educação Infantil, projeto de
extensão do Programa Institucional para o Desenvolvimento na
Primeira Infância (ACOLHER/UEMA) objetiva promover
atividades lúdicas que estimule o desenvolvimento integral das
crianças, através da contação de histórias permitindo a
aprendizagem das mesmas em um ambiente lúdico e acolhedor;
• MERGULHANDO NO JEITO DO POVO BRINCAR:
construir e catalogar os brinquedos, brincadeiras e músicas das
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comunidades caxienses. (BOLSA CULTURA/UEMA) objetivo
promover ações e registros do jeito próprio de brincar da
comunidade caxiense, tendo em vista o registro das músicas, dos
brinquedos e do trabalho dos artesões, objetivando a relação
CESC/UEMA e a sociedade.
Todas essas ações permitem que a formação dos acadêmicos
de Pedagogia do CESC/UEMA parta do chão da escola pública,
dos seus desafios de interligar a formação com a própria forma de
fazer cultura de um povo, dando ênfase na relação dialética entre
os que estão na linha de frente do trabalho pedagógico e os que
estão em formação inicial
As autoras reconhecem que o caminho foi traçado e que não
há dúvidas de que a experiência de ter uma brinquedoteca no
curso de formação, Pedagogia, é um laboratório para práxis
crítica e transformadora. Entretanto, torna-se fundamental
reafirmar que esse local tem que ser um ambiente para criança
brincar e para o profissional produzir sua formação.
.
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NARRATIVAS AUTO (BIOGRÁFICAS):
AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE SI E DO OUTRO EM UM
CONTEXTO DE (RE) COMPOSIÇÃO
Helen Arantes Martins (UNICAMP/FASA)
Josiane Brolo Rohden (UNIR)

Porque tudo tem um começo...
As mudanças sociais e educacionais estão acontecendo de
maneira muito acelerada, e colocam muitos elementos em
questão. Um deles é a formação de professores. O profissional da
educação precisa estar atento as diferentes transformações
cotidianas da sociedade. Uma vez, que a sala de aula é o encontro
dessas transformações e desafios. No dia 06 de fevereiro de 2020,
com a promulgação da Lei nº 13.9791, tivemos uma mudança
radical no âmbito da educação. Pois, a lei outorga medidas de
isolamento e reclusões de espaços com aglomeramento de
pessoas, devido ao surto decorrente do conhecido coronavírus,
denominado cientificamente de COVID-19. Vários ambientes que
se enquadram nas descrições previstas em lei, tiveram que
suspender suas atividades presenciais. As escolas, as
universidades, faculdades dentre vários outros espaços entraram
nesse enquadramento.
Para os espaços educativos que decidiram optar pela
continuidade do semestre acadêmico, tiveram que se adaptar as
novas mudanças e migrar para as plataformas digitais de ensino.
Nesse movimento de curva muitas coisas foram alteradas, dentre
elas estava a reformulação do ensino, o processo formativo dos
professores, alunos, a organização dos acadêmicos e com isso uma

Disposição da lei http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-defevereiro-de-2020-242078735.
1
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diversidade de problemas em relação ao acesso as plataformas
digitais, internet e a aparelhos eletrônicos.
Neste sentido, o desafio desse ensaio tem como objetivo
apresentar as reflexões produzidas na Linha de Pesquisa:
Formação de Si e História da Educação – FORMEH- linha de
pesquisa vinculada ao Grupo de Memórias, Cultura e Artes –
GPEMAC, que entrelaça a formação doutoral da autora que
desenvolve pesquisas que tematizam a História da Educação,
Políticas e Práticas da Formação Docente, Memórias e Narrativa
Auto(biográfica).
Para a execução da pesquisa, como fonte documental vamos
revisitar os vídeos dos encontros formativos e narrar. Narrar
como as experiências formativas do grupo têm contribuído na
formação do profissional da educação e os desdobramentos
reflexivos que provocam a partir dos diálogos com o outro. As
reuniões acontecem pela plataforma digital do Google Meet2,
escolhemos o espaço virtual afim, de seguir o protocolo de
isolamento físico.
A construção desse ensaio se justifica na necessidade de
deixar registros dialógicos sobre como a formação de professores
tem contribuído no cotidiano e na prática docente. Percebendo e
compreendendo esse momento histórico como um processo de
formação e ressignificação dos saberes outros.
Durante os encontros formativos como uma espécie de lupa,
fomos nos aproximando das atividades cotidianas desenvolvidas
pelos professores, que estavam assustados pelo fato de ter que
dominar do dia para a noite uma plataforma digital. Era notável e
em comum que a maioria dos professores não tinham
experiências em elaborar atividades nas plataformas digitais, mas
tinham potencial, encorajamento e um espírito desbravador de
querer conhecer e encarar o desafio.

2

Plataforma digital do Google Meeting pelo qual se realizam os encontros
virtuais.
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Essas questões nos fizeram pensar nos currículos de
formação para a carreira do magistério, ao se tratar de Educação a
Distância. Ainda, querer perceber como estão sendo as práticas
pedagógicas e os desafios dos professores frente às plataformas
digitais? Como estão sendo organizados os encontros nas
plataformas digitais? As formações pedagógicas têm influenciado
na prática dos professores?
Talvez, essas problematizações precisem de mais tempo para
ser pensadas, mas, vamos tentar chegar à margem dessas questões
e perceber esse campo de desafios também como um processo de
formação e invenção de olhares outros.
Portanto, a proposta de pesquisa se consolida em dois pontos
de discussão: Sendo o primeiro desdobramento uma abordagem
acerca das questões teóricas sobre a narrativa (auto) biográficas,
procurando contextualizar que o ato de narrar também é um
processo formativo de si e do outro. Sendo a narrativa uma
condição humana e ao narrar o indivíduo olha para si, para a
própria ação incorporando as experiências vividas e tomando como
um processo de aprendizagem. Quando discutimos experiências
vivenciadas o ato de escuta e leitura da narrativa, também se
transforma em um processo de conhecimento que provoca uma
reflexão e reformulação sobre tal, ato. De acordo com DeloryMomberger (2008, p. 1), “[...] essa condição de narrar amplia e
produz conhecimentos sobre a pessoa em formação”. Dessa
maneira, o sujeito vai se apropriando de suas experiências
cotidianas tanto individuais como coletivas. No segundo momento,
transcorre em reflexões dialógicas sobre o ato formativo.
Conceito da pesquisa biográfica: a formação de si e do outro...
Neste ensejo do ensaio tomamos como enunciado a formação
de si e do outro, a fim de apresentar a ideia de que quando o
indivíduo narra se apropria de sua própria consciência reflexiva e
de sua trajetória de vida. Essa tomada de consciência sobre as
próprias representações ampliam a compreensão de mundo. A
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escrita de si é povoada por alguém, assim ela se estende ao outro.
Nesse movimento de conhecimento de mundo os conceitos vão
circulando em nosso meio, potencializando a materialidade das
ações. Dessa maneira, as experiências narradas são tessituras para
novas experiências e transformações, durante os encontros de
formação damos ênfase nas narrativas como um meio
potencializador da formação de si e do outro.
Considera-se, que o processo da escrita de si delineia um
desdobramento para dizer quem “sou” e delimita o espaço de
onde vem a narração. Ao ter acesso as narrativas, nossa
imaginação começa a traduzir as experiências narrativas e os fatos
produzidos a partir das relações.
Para a pesquisadora da universidade de Paris 13, Christine
Delory-Momberger (2012), esse caminho de pesquisa biográfica
investiga o devir dos indivíduos no bojo do espaço social, e da
forma as experiências e sentidos as situações e práticas de sua
existência. É importante ressaltar ainda que “[...] contribuem para
dar existência, para reproduzir e produzir a realidade social”.
(DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 524).
O tempo é outro elemento que constitui a narrativa. Na
problematização da questão do tempo, muitas dúvidas surgiam
em como, poderíamos delimitar o tempo na narrativa?
Primeiramente, precisávamos entender que o tempo é marcado
pelos acontecimentos dos fatos. Por exemplo, a escola é o lugar da
temporalidade, pois, em cada tempo histórico a narrativa se dá a
partir de modos políticos de organização diferentes e
consequentemente os contextos históricos serão outros. O tempo
na narrativa pode se dar, atravessada e decorrente de experiências
pessoais e coletivas, culturais, sociais e na cotidianidade das
interações. Delory-Momberger (2012, p. 524, grifo do autor)
chamou a atenção para a seguinte reflexão do tempo biográfico.
A postura específica da pesquisa biográfica é a de mostrar como a
inscrição forçosamente singular da experiência individual em um
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tempo biográfico se situa na origem de uma percepção e de uma
elaboração peculiar dos espaços de vida social.

Por sua vez, o tempo biográfico é o que nos permite perceber
na narrativa os atravessamentos e experiências constituídas nos
espaços que ocupa. A pesquisa biográfica tem esse forte potencial
de nos levar também a compreensão de organizações políticas,
sociais e da própria subjetividade de existência individual.
Ainda dialogando com Delory-Momberger (2008), temos a
narrativa como uma linguagem biográfica que remete as
experiências cotidianas de nossa própria vida sob as condições
“sócio-históricas” (p. 32). São dessas experiências de narrar a vida
que tomamos consciência de si e do outro, nos aproximando da
relação do estado social e político, percebendo as leis que regem
nossas relações, ou seja, como esses elementos são capturados e
praticados pelos sujeitos sociais que somos.
Quando nos propomos a pensar na pesquisa auto (biográfica)
o intuito era pensar como um professor se torna o que ele é,
lidando com as diversidades e desafios do cotidiano. Não
encaramos um manual que representa as situações e
acontecimentos da vida, ou emergentes de uma escola.
Aprendemos a ser professor na prática lidando com as
diversidades de acontecimentos que surgem dia após dia.
Pensar em uma pesquisa auto (biográfica), provoca um
deslocamento do olhar e consequentemente de reflexão.
Metaforizar uma dada realidade que se distingue dos dias outros,
apontando uma reorganização de si e aprendizagem no manuseio
de novos espaços eletrônicos, vai nos permitir perceber que são
nas narrativas auto (biográficas) que a formação de si,
potencializa-se e provoca também no outro, aquele que interage
do processo de reflexões e aprendizados a partir das experiências
do mundo narrado.
Ao longo, da formação de si e do outro o indivíduo compõe
uma identidade pessoal que não vem só. Estamos encharcados de
experiências outras, culturas outras, olhares outros, ou seja, existe
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um movimento coletivo de elementos que influenciam na
composição dessa identidade que me faz ser eu.
Seguindo o percurso, vamos perceber como o ato formativo
nos capacita para exercer com autonomia nossas atividades.
Narrativas auto (biográficas): um contexto de (re) composição
Diante do cenário adverso em meio às questões teóricas e
metodológicas as pesquisas formações tem chamado a atenção de
muitos estudiosos como Bragança (2012); Souza (2014); Nóvoa (1995)
e outros, que buscam discutir as pesquisas auto (biográficas) como
“[...] modo de revelar e desvelar situações cotidianas de sujeitos
implicados em seus espaços pessoais e profissionais” (SOUZA, 2014,
p. 40). Desta forma, as pesquisas auto (biográficas) tem
potencializado os sentidos formativos, por apresentar diferentes
experiências cotidianas e movimentos na forma de se relacionar e
lidar dentro dos espaços que lhe são oferecidos.
Para Bragança (2012) somos sempre sujeitos inacabados, pois, é
na relação com o outro que o sujeito é transformado. Assim, o
“outro” está sempre inserido no processo formativo do sujeito, ou
seja, o outro te faz e você faz o outro. É assim, nessa relação que
vamos (re) compondo, formando o sujeito inacabado que somos e
ainda potencializando sua valoração. Para Souza (2014), as pesquisas
auto (biográficas) nos permite aproximar e vivenciar as múltiplas
linguagens constituídas individualmente e coletivamente.
Em contextos de pesquisas e em práticas de formação, os acordos
mútuos entre sujeitos em formação bem como profissionais em
acompanhamento e processos de mediação biográfica dialogam sobre
o lugar da oralidade e da escrita como dispositivos que possibilitam
reflexões sobre a vida, a formação, as trajetórias individuais e coletivas,
bem como sobre o respeito à liberdade, autonomia e democracia
individual e social. Garantir o respeito às narrativas, aos percursos de
vida-formação e possíveis superações de formas de controle sobre o
biografo e o biografado ou entre a escrita (auto)biográfica e as
disposições de formação são férteis para explicitar contextos,
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conjunturas sociais, marcas individuais dos homens e mulheres em
suas manifestações sobre a vida. (SOUZA, 2008, p. 40).

Desse modo, o desafio da linha de pesquisa é atentar para a
formação como um ato responsável e zeloso com as experiências dos
sujeitos que a compõe. As experiências constituídas no grupo são de
muita sensibilidade e extremamente formativas.
Por meio da narrativa auto (biográfica) vamos tecendo as
experiências constituídas nos espaços formativos do FORMEH,
apontando como todo esse espaço tem reformulado o outro que me
constitui. Os encontros acontecem quinzenalmente e são traçados
textos para estudo e discussões, geralmente os textos são propostos
apresentado ao grupo e colocado em discussão para aprovação.
No primeiro texto selecionado para estudo, “A formação
como processo de conhecimento: histórias de vida e abordagem
(auto) biográfica” do autor Elizeu Clementino de Souza (2008),
aponta a formação como um movimento. São processos contínuos
de aprendizagem que não para, pois, estamos inseridos nesse
movimento de transformação-conhecimento-transformação uma
dialógica eu diria ou até mesmo uma reelaboração de si. O
desenvolvimento dos textos permitiu também, entender que os
trabalhos que “[...] envolvem histórias de vida em pesquisa e em
formação convencionou chamar de métodos autobiográficos [...]”.
Houve, uma aproximação na maneira de pensar as pesquisas auto
(biográficas) afinal, as experiências cotidianas são nossa fonte de
pesquisa e formação.
Perceber e entender o momento pandêmico que vivemos
atualmente em sua complexidade, consequências e mudanças
sociais causadas era necessário para tecer uma nova prática
pedagógica que atendesse a necessidade do cotidiano emergente.
As trocas, prozas, diálogos, leituras foram necessárias nesse
processo de ocupação virtual. Percebemos nas primeiras reuniões,
que havia muito medo. Medo, de um espaço desconhecido e
também de muita insegurança, além, dos atravessamentos de
questões relacionadas à saúde, mas, havia como já mencionado
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uma vontade que ultrapassava os limites. Começamos a trabalhar
por etapas, nós voltamos para as leituras dos textos selecionados
sobre a formação pedagógica. Discutimos os textos, percebendo
que havia a necessidade de um movimento de deslocamento,
precisávamos encarar a realidade cotidiana e trabalha-la.
Dessa maneira, pensar a escola por outra lógica, ou seja,
outro viés me fez retomar algumas leituras de Goodson (2019, p.
113), sobre o desafio de encorajar o docente a “[...] buscar definir
uma nova teoria da aprendizagem, explorando o que está
envolvido [...]”.
Começamos a verificar se os professores tinham acesso à
internet ou algum tipo de máquina eletrônica que pudesse se
conectar. Feito todo esse levantamento, disponibilizamos vídeos
de acesso e orientação on-line sobre como navegar no espaço
social elegido para as reuniões, que era o mesmo para as aulas
remotas. A princípio foi um pouco confuso porque o manuseio
ainda era limitado, meio tímido e desconhecido diante de tantas
ferramentas. Alguns professores ficaram nervosos, com dores de
cabeça, espasmos e pressão alta. A paciência e o cuidado foram
necessários para que a interação pudesse fluir tranquilamente,
afinal, esse seria nosso espaço de trabalho no decorrer dos dias.
Novamente nos voltamos para os estudos desenvolvidos por
Goodson (2019), quando nos diz sobre a reconstrução do espaço.
Nesse viés, uma rede de diálogos se expandia por uma tela
eletrônica diante de cada um de nós. O saber ouvir naquele
momento foi primordial para o processo, pois, os encontros e
desencontros ainda eram muito prematuros em nosso novo
contexto de trabalho.
Então, entendemos que naquelas relações e exposições das
diversidades era necessário discutir sobre a formação profissional.
A cada encontro os professores narravam suas experiências e
como estão desenvolvendo os encontros das aulas, o que tem
dado certo e o que precisa ser revisto. Todos os professores
expõem ideias e dialoga sobre as experiências exitosas e as não
exitosas que não deixam de ser aprendizado. Segundo Bragança
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(2012, p. 193) buscamos sentidos “[...] de uma abordagem que
incorpore a vida dos sujeitos, em toda sua complexidade
existencial, como componente fundamental do processo
formativo. Todos as experiências narradas mesmo as que não
deram certo faz parte dos elementos abordados por Bragança
(2012), são entendidas como construções cotidianas que de um
processo formativo.
Por meio dos desdobramentos, entendemos que a nossa
formação docente se apresentava como uma formaçãocompartilhada de si, encontrávamos nas narrativas auto
(biográficas) os vestígios do processo formador. Nessa perspectiva
dialógica da aprendizagem e da formação, fomos percebendo os
desafios e as transformações nas práticas. As narrativas sempre
eram centralizadas pelas experiências formadoras, gerando novos
olhares e saberes de si e do outro.
Percebemos ao longo desse processo formativo que as
questões de formação são fascinantes, pois, aborda a intriga, a
prática cotidiana que constitui as culturas da escola. Por sua vez,
Maria da Conceição Moita (1995, p. 113), aponta que “[...] os
processos formadores encontram-se confrontados com a
complexidade dos processos de formação que se entrecruzam em
cada pessoa [...]”. Essa complexidade deveria ser tomada por
aproximações da dada realidade cotidiana dos professores, assim
conseguiríamos nos aproximar da prática e perceber as “brechas”
e produzir uma reflexão dialógica e crítica e um esforço na
transformação de tal prática.
A citação proposital da leitura dialógica dessa autora
menciona a necessidade de produzir formação como a que a linha
FORMEH tem tentado produzir, tomando o conceito de formação
como “[...] uma atividade de aprendizagem situada em tempos e
espaços limitados e precisos, mas também como a ação vital de
construção de si próprio, onde a relação entre os vários polos de
identidade é fundamental”. (MOITA, 1995, p. 114).
Dialogando ainda com a autora mencionada podemos
perceber que:
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[...] a unidade do ser é atravessada e questionada por dois tipos de
pluralidade: uma pluralidade sincrónica de trocas incessantes e de
múltiplas componentes internas e externas e de uma pluralidade
diacrônica de diferentes momentos, de diferentes fases de
transformação do ser. (MOITA, 1995, p. 114).

O encontro formativo nos permitiu perceber que ninguém se
forma sozinho. Se não tivéssemos nos juntado para trocar as
experiências cotidianas do momento conflituoso que estamos
vivendo, jamais teríamos conseguindo continuar. Pois, forma-se,
pressupõe-se um sem fim de relação.
Na obra organizada de António Nóvoa (1995), Vidas de
Professores, o autor apresenta discussões relevantes, abordando
que desde o Pós-Guerra que o papel da escola de reprodução
cultural e social tem sido repensada e discutida em diversos locais
e por uma gama considerável de pesquisadores.
As utopias ameaçadoras que pretendiam substituir
professores por máquinas e sistemas não humanos de educação
têm-se também se esvaziado. Esse momento pandêmico que
afastou as atividades cotidianas desenvolvidas nos espaços
escolares, só tem demonstrado o quanto à escola, os professores,
os elementos que constitui o espaço escolar são importantes na
vida e relação dos seres humanos.
Ainda, alicerçada nas discussões do Nóvoa (1995, p.15), que
diz haver “[...] progressivamente uma atenção exclusiva às
práticas de ensino, vindo a ser completada por um olhar sobre a
vida e a pessoa do professor”. Para o autor, estamos nos
aproximando do cerne do processo identitário da profissão
docente. Fazendo emergir uma diversidade de problematizações a
começar, como é que cada um se tornou professor que é hoje?
Diante dessa complexidade problematizada Nóvoa, diz que a
resposta está longe, mas que é considerável repensarmos nos três
AAA que sustentam o processo identitário do professor.
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- A de Adesão, porque ser professor implica sempre a adesão a
princípio e a valores, a doação de projetos, um investimento
positivo nas potencialidades das crianças e dos jovens.
- A de Ação, porque também aqui, na escolha das melhores
maneiras de agir, se jogam decisões do foro profissional e do foro
pessoal. Todos sabemos que certas técnicas e métodos “colam”
melhor com a nossa maneira de ser do que outros. Todos sabemos
que o sucesso ou o insucesso de certas experiências “marcam” a
nossa postura pedagógica, fazendo-nos sentir bem ou mal com esta
ou com aquela maneira de trabalhar na sala de aula.
- A de Autoconsciência, porque em última análise tudo se decide no
processo de reflexão que o professor leva a cabo sobre a sua própria
ação. É uma dimensão decisiva da profissão docente, na medida em
que a mudança e a inovação pedagógica estão intimamente
dependentes desde pensamento reflexivo. (NÓVOA, 1995, 16).

Dessa maneira, percebe-se que a identidade é uma
construção não um produto pronto e acabado. A identidade “[...]
é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de
maneiras de ser e de estar na profissão”. (NÓVOA, 1995, p. 16).
Para a Moita (1995), a identidade profissional é um processo
de reconhecimento ao longo de sua história de vida, de sua forma,
de sua transformação e interação com o espaço que ocupa.
Voltando a questão problema, podemos salientar que se tornar
o professor que sou hoje, poderia ser o reconhecimento da
multiplicidade de ações que nos rodeiam cotidianamente. Uma
mistura de experiências, desafios, gostos, vontades, modos, cultura,
inovação, ou seja, tudo que circunda o nosso processo de construção
dessa identidade docente que vamos adquirindo ao longo de todo o
tempo. Não de maneira isolada, mas, com o outro.
O professor é aquele que resiste, como tão bem apresenta
Nóvoa (1995), e as experiências e desafios que cotidianamente
aparecem em nossas profissões e vidas são desafios que precisão
ser compreendidos e é de extrema importância à apropriação de
novos saberes para trabalharmos do ponto de vista teórico.
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É normal que esse ensaio termine com as palavras de
Bragança (2012, p. 218), ao mencionar que cada história formação
é um convite a novas histórias e novas formações. “Aprendemos
quando ouvimos o outro, as histórias de vida que nos ensinam,
elas falam por si só, constituem testamento da docência; como
metáforas vivas, produzem um excesso de significados”. Assim,
que essas experiências estão sendo constituídas em um período
histórico marcado por um momento pandêmico seja de todo uma
produção de novas identidades e resistência produzindo excessos
de significados cotidianos ao longo da vida de professores.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A
DESPROFISSIONALIZAÇÃO EM UM CONTEXTO DE
TRANSFORMAÇÕES
Elyda Cristina de Souza Nunes (UNIFACEMA)
Francisca Eudeilane da Silva Pereira (FATEPI/FAESPI)
Joelson de Sousa Morais (UNICAMP)

Introdução
Ao longo do tempo, muitos foram os fatores pelos quais
influenciaram as mudanças educacionais operadas no contexto do
capitalismo que se amplificaram, vertiginosamente suas
implicações no processo de formação inicial e continuada de
professores e que repercute, sobremaneira, na constituição das
identidades e subjetividades destes sujeitos no desenvolvimento
profissional.
A educação brasileira nos dias atuais, por exemplo, vem
passando por transformações de dimensões gigantescas em se
tratando do campo econômico-político, gerando uma onda
desenfreada que põe em risco a formação docente e o
desenvolvimento profissional, pondo em xeque as possibilidades
de continuidade da profissão de modo qualitativo, bem como, as
escolhas que poderiam ser feitas pelos futuros profissionais que
exerceriam ou poderão exercer o ofício de professor.
Algumas questões, entre as mais variadas que vem suscitando
em tempos de incertezas da formação e profissão docente, reflete-se
em implicações pessoais, formativas e profissionais que situam a
organização do trabalho pedagógico desempenhado no ofício
docente, fruto das novas demandas apresentadas à educação no
contexto da reestruturação produtiva de cunho fortemente
neoliberal. O que de certo modo, nos é caro fazer elucidações
reflexivas acerca do “[...] novo cenário político em que se apresenta o
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País, marcado por retrocessos na ordem democrática e por políticas
de ajustes estruturais que afetam os diferentes setores, sobretudo, as
políticas sociais” (DOURADO, 2016, p. 37).
Os impactos a que podemos sentir em se tratando da
formação de professores, se reverberam no processo de
escolarização, com ênfase para a Educação Básica, no qual se
encontram boa parte dos profissionais docentes atuando, como
demonstram os estudos de Gatti (et al, 2019), sendo o meio de
inserção no mercado de trabalho um fator determinante para a
continuidade ou descontinuidade do exercício profissional da
docência. O que, muitas vezes, acaba exigindo da escola e
principalmente do professor, a formação de um profissional
flexível, polivalente, de acordo com os novos padrões de
qualificação imposta pelo mundo global.
O presente artigo situa-se em como uma pesquisa de
abordagem bibliográfica, trazendo reflexões acerca dos impactos
que as mudanças ocorridas no âmbito político-econômico se
implicam no processo de formação de professores, levando aos
caminhos de desprofissionalização do magistério.
A dimensão da desprofissionalização docente, estamos
compreendendo como um processo de ruptura ou atrasos na
continuidade qualitativa da formação e do trabalho docente, com
consequentes impactos na organização e desenvolvimento do
trabalho pedagógico, nas condições de trabalho precárias, na
desvalorização profissional, na descaracterização dos salários
docentes, entre outros elementos que desqualificam o professor
em seu desenvolvimento profissional. Aspectos esses
impulsionados pelo não cumprimento da legislação educacional
pelos governos políticos e dos aspectos que situam a formação e
valorização profissional do professor no contexto atual.
Ao
situarmos
esses
deslocamentos
da
desprofissionalização docente, reforçamos as reflexões de que faz
Gimeno Sacristán (1999, p. 68), quando dialoga com Apple em seu
texto, problematizando que no campo da docência, a
complexidade que permeia o trabalho destes sujeitos sob
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influência de diferentes instâncias como no contexto das políticas,
econômicas e culturais e a situação de desprofissionalização é “[...]
bem patente na imagem social, na formação de professores e na
regulação externa do trabalho docente”.
O presente texto tem como objetivos: refletir acerca das
mudanças que vem ocorrendo no contexto político-econômico
atualmente e suas reverberações nos processos de
desprofissionalização da docência, mais especificamente
compreender as diferentes implicações que as transformações
socioeconômicas, políticas e culturais criam no processo de
formação docente e no desenvolvimento profissional de
professores.
Nos interessa, situarmos uma discussão que busca refletir
acerca dos cursos de licenciaturas, dando centralidade ao curso de
Pedagogia, buscando fazer algumas articulações que situam o
profissional docente no contexto da Educação Básica, com
repercussões diretas na organização e desenvolvimento do
trabalho pedagógico. Estamos pensando esse texto, portanto, com
esse sentido.
A questão de partida a que nos propomos refletir neste
artigo, subjaz a ideia de: Como acontece a formação e a
desprofissionalização docente no contexto das transformações
operadas na educação atual no Brasil?
Para tanto, nos pautamos teórico-epistemologicamente em
autores e literaturas que elucidam perspectivas no campo das
políticas educacionais entremeados à formação de professores,
como: Gimeno Sacristán (1999), Dourado (2016), Imbernón (2009;
2016), Nóvoa (2009), Gatti (et al, 2019), Brasil (1996) entre outros.
O artigo está dividido em quatro partes, sendo está a
primeira que faz esclarecimentos iniciais do estudo; enquanto na
segunda parte tematizamos “o cenário da formação e valorização
profissional docente: (im)pertinências”; na terceira seção traz o
tema “situando a problemática da desprofissionalização docente”;
e na quarta e última parte trazemos “algumas reflexões
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conclusivas” que temos do momento, fruto da pesquisa que
realizamos. Tais questões são tecidas nas linhas a seguir.
O cenário da formação e da valorização profissional docente:
(im)pertinências
Pensar uma formação de professores pelo viés da valorização
profissional, é, pois, uma das questões que buscamos refletir nesse
texto, sobretudo, pelo fato de que é uma normativa legal
preconizada pelo artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional LDB n. 9.394 (BRASIL, 1996), mas não
somente por isso, já que tem sido letra morta falar e praticar essa
responsabilidade e compromisso que poderia ser cumprido no
contexto das políticas educacionais brasileira, sobretudo, na
realidade atual.
Urge, nesse momento, como formadores de professores e
pesquisadores no campo educacional, pensarmos outras lógicas
que venham na contramão das imposições políticas e curriculares
que estão sendo encabeçadas pelo governo brasileiro atual, já que
vem tornando a profissão e a formação docente, como um
território de invisibilidade e crescentes descontinuidades, o que
representa um grande retrocesso às conquistas democráticas que
alcançamos por lutas de décadas na classe professoral.
E por isso, uma das formas de combatermos os ataques que
vêm sendo operados no campo da educação se configuraria
através de reflexões que situam a pertinência e importância do
professor como um profissional que faz a mudança e transforma a
sociedade, na qual dá prosseguimento às novas gerações e a
cultura que nos fora legada historicamente no mundo.
Assim, concordamos com Imbernón (2016) ao nos alertar
para a centralidade que devemos dar aos professores em cenários
de incertezas que se apresentam no mundo atual, como forma de
ressignificar o prestígio profissional da docência, o que também é
reforçado por Nóvoa (2009) ao criticar os modelos de formação
que muitas vezes querem invisibilizar a pessoa do professor, em
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supervalorização às reformas educativas e dos interesses
dominantes preconizados pelas políticas educacionais.
A complexidade pela qual se realiza os processos de
formação de professores, é uma das razões para pensarmos a
situação de valorização da classe, até porque demanda contínuos
e constantes desafios, e que são alcançados, paulatinamente, na
construção de uma sociedade plural, democrática e
emancipatória, pela via do exercício da cidadania que empreende
os sujeitos mediados pela atuação profissional dos professores.
Ser professor é uma profissão que demanda um tempo de
formação, a mobilização de um conjunto de saberes, fazeres,
valores, crenças e atitudes emocionais, profissionais, éticas e
responsavelmente cidadãs, tendo em vista que lida diariamente
com pessoas, e, portanto, se faz mister pensar na complexidade de
sua formação e na necessária valorização profissional que poderia
ser dada com mais importância para a profissão.
Os processos formativos pelos quais passam os docentes
contribui, sobremaneira, para potencializar a sua prática
pedagógica que de alguma forma se reverbera em reflexões,
dispositivos metodológicos ou alguns elementos que elenca ou
encontra para articular ao seu saber e saber-fazer.
Nesse sentido, compreendemos que o imbricamento entre o
mundo subjetivo e objetivo na consolidação de uma formação
docente e desenvolvimento profissional destes sujeitos, permite a
efetivação de dimensões pertinentes na melhoria da prática e
construção de uma educação de qualidade que estende-se aos
próprios alunos essa formação humana, sensível, cultural e
democrática que poderão ter. Por isso, reforçamos que:
[,,,] a atividade docente não é exterior às condições psicológicas e
culturais dos professores. Educar e ensinar é, sobretudo, permitir
um contacto com a cultura, na acepção mais geral do termo; trata-se
de um processo em que a própria experiência cultural do professor
é determinante (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 67).
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Assim, a formação de professores envolve tanto questões de
cunho pessoal, quanto organizativas e profissionais. Ou para
sermos mais precisos citamos as contribuições do educador
espanhol de que:
Múltiplos fatores influenciam na formação, tais como: a cultura (e a
complexidade) das instituições educativas, a comunicação entre o
professorado, a formação inicial, a complexidade das interações da
realidade, os estilos de liderança escolar, as relações e a compreensão
por parte da comunidade escolar, as relações e os sistemas de apoio da
comunidade profissional etc. (IMBERNÓN, 2009, p. 91).

Todo esse conjunto de características e processos formativos,
de aprendizagem e desenvolvimento profissional da docência,
não ocorre da noite para o dia, mas ao longo de um processo de
demanda várias pessoas envolvidas, projetos de vida e tantas
outras dimensões potencializadoras e que fazem a diferença na
profissão do professor.
Não faz sentido, depois de décadas de conquistas, chegarmos
no século XXI e termos que nos defrontar com inúmeras formas
de descontinuidade de uma formação de professores com o
mínimo necessário que demanda a profissão e o processo de
formação, como vem acontecendo pelo descalabro das políticas
educacionais operadas especificamente pelo governo atual, como
o desenvolvido na gestão de Bolsonaro.
A escola tem sido um ambiente de trabalho que vem
ganhando espaço nos estudos científicos de diferentes áreas do
conhecimento, em virtude do comportamento humano
principalmente em relação ao universo docente revelando
aspectos emocionais ao desenvolver suas atividades cotidianas
com satisfação e/ou insatisfação em determinadas situações frente
à realidade vivenciada, na qual está repercute na saúde e,
consequentemente se reflete na organização do trabalho
pedagógico e na qualidade, como um todo do serviço ofertado
pelo profissional professor.
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Compreendemos que a sociedade atual exige mudanças das
quais colocam muitas questões para o professor educador, não
apenas direcionadas ao saber ensinar conteúdos, mas, de outras
vertentes como atitudes, valores, compromisso, reflexão crítica entre
outras, além de uma formação política, estética, sensível e que possa
ser permeada por lutas constantes que possa fortalecer a profissão e
a classe docente impulsionadas pelo próprio professor.
Dessa forma, uma boa formação, aliada a um contexto social
e institucional que ofereça ao educador boas condições de
trabalho, autonomia e segurança, proporcionará uma melhor
qualidade no fazer profissional docente e discernimento para
refletir criticamente sobre o papel que deve exercer diante dos
alunos e da sociedade.
No contexto da docência, o professor poderia não somente atuar
como educador e transmissor de conhecimento, contudo como
mediador, expondo modos de interagir tanto com o estudante,
quanto com o conhecimento para que este aluno possa pensar e
questionar de modo crítico a realidade a sua volta. Assim, o papel
do professor consiste em construir um elo entre a escola, o aluno, a
cultura e a sociedade, viabilizando o desenvolvimento das ações que
promova o processo de aprendizagem.
A trajetória da profissão docente, se relaciona de forma direta
com a história da educação escolar, na qual ambas passaram por
modificações durante seu processo de estruturação educacional,
bem como apontam para a desprofissionalização, na qual está se
faz necessário observar aspectos relevantes que levam a este
processo, que, como nos incita a refletir Dourado (2016) se dá por
meio: da diminuição da qualidade de formação; da precarização
formativa, contexto profissional e de salários aviltantes; das
condições estruturais do ambiente de trabalho; da falta de
valorização profissional e que implica negativamente no
desempenho de docentes, que passam a ser exigidos um modo de
ser e saber-fazer, bem como o alcance de resultados na
organização do trabalho pedagógico, entre outros aspectos.
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Talvez estejamos enfrentando, atualmente, uma das mais
alarmantes e críticas situações no campo da formação de
professores e do trabalho docente, em que, muitos de nós,
estamos sendo alvo de uma profunda desvalorização profissional,
sendo descontinuados investimentos e tantas outras políticas que
vinham se desenvolvendo democraticamente na área.
Enquanto professores e educadores, não somos chamados
para a criação de políticas educativas, muito menos, para
encabeçar projetos educacionais no âmbito de políticas que
realmente façam sentido, pois estas, muitas vezes são conduzidas
por uma classe hegemônica que vem direcionando seus interesses
e modos de racionalizar suas demandas a partir do econômico e
da supervalorização do capital, no lugar da dimensão qualitativa
da educação, da vida, da profissão professor. Ou como denuncia
de forma veemente Goodson (2019, p. 85) que “[...] o que acontece
no nível das políticas é visto como algo que tem pouco ou nada a
ver com as reais necessidades da escola”.
O que pensamos que a formação de professores ganharia
muito com reflexões, saberes e práticas que pudessem fortalecer o
campo profissional numa perspectiva política, de não apenas
criar, mas desenvolver e estar a frente de políticas educativas
sérias, compromissadas e pautadas em transformações plausíveis
para a melhoria da educação e da sociedade.
Valorizar a formação e o professor se dá numa articulação
entre o político, o pedagógico, o pessoal e o social, dando
condições adequadas e compatíveis com sua realidade, e com o
que se deseja formar de homem, educação e sociedade que se
quer, e que passa, necessariamente, pela criação e
desenvolvimento de políticas eficazes e valorosas na área.
Situando a problemática da desprofissionalização docente
A sociedade, vem passando continuamente por profundas e
vertiginosas mudanças que vem impactando em todos os setores,
com diferentes intensidades e envolvendo variados sujeitos nessa
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trama, sendo a educação uma das esferas com as quais sofre
diretamente os abalos nesses percursos sociais, com ênfase para a
escola pública, repercutindo, de modo direto na vida, formação e
desenvolvimento profissional do professor.
Nesse texto, estamos compreendendo que “[...] o conceito de
‘desenvolvimento’ tem uma conotação de evolução e
continuidade que nos parece superar a tradicional justaposição
entre formação inicial e aperfeiçoamento dos professores”
(MARCELO GARCIA, 1999, p. 137).
Em se tratando da profissão professor, e mais essencialmente
na pessoa do profissional docente, este influencia e é influenciado
pelo meio circundante e dos múltiplos atravessamentos que são
tensionados pelos aspectos econômicos, políticos, históricos,
culturais e sociais dos quais faz parte, e em função dos inúmeros
acontecimentos operacionalizados nesses contextos que se
reverbera no seu campo profissional e identitário, mas que
antecede a esse processo, envolvendo, inclusive, a escolha da
profissão e sua formação inicial para o exercício da docência.
Segundo Nóvoa (2009), estamos a viver um período de
transição em que se mudaram as concepções de educação, escola,
formação e desenvolvimento profissional docente e a ideia de
sociedade que tínhamos e que temos atualmente. Assim, os
diferentes aspectos com os quais são considerados relevantes no
momento atual, são decorrentes do que está acontecendo em
escala global em articulação com as questões micro, no contexto
específico das sociedades, e, portanto, um ciclo se fecha e abre-se
outro com outras caracterizações.
Ao falar de profissionalização ou desprofissionalização docente,
faz-se mister elucidarmos a ideia de valorização profissional, que
tem uma íntima relação com as dimensões antes mencionadas e com
as quais são indissociáveis, tendo em vista que uma correlaciona-se
com a outra. Assim, a valorização envolve questões como “[...]
formação inicial e continuada, carreira, salários e remuneração,
condições de trabalho e saúde, que certamente interferem no pensar
e no fazer político-pedagógico do profissional da educação, e,
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portanto, na sua profissão, profissionalização e profissionalidade”
(DOURADO, 2016, p. 39)
Em um plano mais amplo no tocante à formação de
professores com acentuado foco no que vem sendo tensionado do
ponto de vista dos descaminhos da profissionalização docente, e
com base no que vem acontecendo no Brasil nos últimos dois
anos, mais precisamente, situamos as bruscas rupturas nas
políticas educacionais que vinham sendo desenvolvidas por
décadas e que por ora, são descontinuadas e colocadas sob
ameaça, como: o não cumprimento de vários aspectos elucidados
na LDB, sobretudo, do que preconiza o artigo 67, que trata da
valorização profissional docente; a diminuição dos recursos
destinados à educação em prol de outros interesses tomados à
cabo pelo governo atual de cunho fortemente neoliberal; e, a
consequente criação de outras tantas políticas hegemônicas e
conservadoras que vem se intensificando e sendo projetadas a
todo o custo para, por exemplo, dar cabo a privatização da
educação, a retirada da autonomia das universidades e a
desvalorização das áreas de humanas, só para citar algumas, entre
outras tantas questões.
Alguns dos fatores fortemente influenciadores no
desenvolvimento profissional docente, que tem a ver com os
processos de valorização e (des)profissionalização docente no
contexto das escolas, e que se entrelaça com vários
espaços/tempos formativos e desenvolvimento da profissão,
podem ser configurados a partir dos seguintes contextos:
[...] a situação e o local de formação (dimensão física), a iniciativa
da escola enquanto unidade social e organizacional (dimensão
organizacional), o envolvimento dos grupos profissionais nas
várias fases do processo de formação (dimensão psicossocial), os
saberes experienciais dos profissionais (dimensão pedagógica) e a
auto-organização dos professores (dimensão político-cívica e/ou
político-corporativa). (MACHADO; FORMOSINHO, 2009, p. 297).

108

Nesse sentido, esses contextos com os quais se defronta os
professores em razão de seu desenvolvimento profissional, traz
profundas implicações no modo como vai constituindo o seu
campo profissional e sua identidade docente, que faz toda a
diferença na sua formação continuada tecida nos espaços/tempos
com os quais estabelece relações e que vai repercutir diretamente
no aprender e ensinar, com seu alunado, com o qual está
diretamente ligado.
Um estudo realizado por Oliveira (2004) aponta que as
mudanças ocorridas nas últimas duas décadas na educação, vem
trazendo um teor de intensificação do trabalho docente, o que
acaba exigindo mais esforços do professor para que possa atender
as demandas e exigências impostas, gerando insatisfação e
desgastes do mesmo, o que isso vai caracterizando uma
precarização nas formas de gestão e organização do trabalho na
escola, corroborando, assim, para canalizar processos de
desprofissionalização e proletarização do docente, uma vez que
esses acontecimentos afetam diretamente a sua saúde, causando,
assim, diferentes transtornos sejam eles físicos, psicológicos,
morais, sociais e de outras dimensões.
Cabe ainda considerar que o fato de abordar a questão da
formação em articulação com o processo de desenvolvimento
profissional docente, implica pensarmos do ponto de vista legal,
quais as perspectivas preconizadas da lei, em que circunstâncias
podemos refletir se as prerrogativas instituídas oficialmente, são
levadas em consideração ou não, uma vez que é um fator
primordial para entendermos como se configura os diferentes
vieses da desprofissionalização docente, como viemos discutindo
nesse texto.
Assim, o próprio Artigo 67 da LDB n. 9.394/96 traz a ideia de
uma valorização profissional docente, que, entre outros aspectos,
poderão assegurar aos profissionais da educação:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
títulos;
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II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim;
III - piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na
avaliação do desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído
na carga de trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho. (BRASIL, 1996).

Porém, infelizmente o que se vê na realidade, é uma
desvalorização das esferas públicas estaduais e municipais que
não cumprem o determinado pela lei maior, e isso tudo, vai
impactar diretamente na saúde psíquica, emocional e corporal do
professor, tendo em vista as pressões que sofre do trabalho para
poder apresentar resultados em relação à aprendizagem dos
alunos, enquanto que as condições de trabalho, os salários, e o
tempo para estudo e aperfeiçoamento com formação continuada,
entre outros aspectos, fica aquém, e não são levados em
consideração.
Mediante
o
exposto,
consideramos
que
a
desprofissionalização docente, ocorre por meio de duas
dimensões que aqui consideramos: a primeira ocorre na medida
em que há um choque de ideais suscitados pelo/a docente ainda
em formação inicial, com o que encontra no cotidiano da escola
pública básica em que passa a atuar profissionalmente, pois muito
do pensado, desejado e idealizado não é cumprido na lógica que
se deveria, justamente pelos interesses ideológicos dominantes
que dão primazia para a supervalorização do capital no contexto
das políticas neoliberais perversas que são configuradas pela
gestão pública.
E a segunda questão, tem a ver com o não cumprimento da
legislação e dos direitos de que possuem os professores da educação
básica que já se encontram atuando no cotidiano do
desenvolvimento profissional, uma vez que ampliam-se as
cobranças, aumentando-se, por exemplo: os conteúdos curriculares a
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serem aprendidos e ensinados; a quantidade de alunos por sala de
aula e com isso ampliam-se as problemáticas enfrentadas, entre
outras questões, não sendo propiciados para tal, melhores condições
para o exercício profissional, entre os quais, a falta de materiais
didáticos, condições infra-estruturais das salas de aulas e escolas,
salários defasados e aviltantes, falta de tempo para formação
continuada remunerada no contexto na lei vigente, etc.
Vale contar que, diante de tudo isso, ainda existem diferentes
outras políticas curriculares implementadas nesta última década,
pelos governo que hegemonicamente vem sendo impostas aos
inúmeros professores de norte a sul do país, como é o caso da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), o movimento
Escola Sem Partido (ESP), e as diretrizes de programas e sistemas
de avaliações como Prova Brasil, Provinha Brasil, entre outros, e
sem contar o que é criado localmente nos Estados e municípios
que muitas vezes, geram grandes insatisfações e complexificação
do trabalho docente, não conseguindo, portanto, dar conta o
professor de tudo o que acontece em sua prática pedagógica e nas
demandas cobradas pela escola e pelo sistema do qual faz parte.
Isso mostra-se conflituoso na medida em que “[...] a caracterização
técnica dos currículos, e sua elaboração prévia por especialistas e
uma maior regulamentação da atividade pedagógica, constituem
factores de desprofissionalização do professorado” (GIMENO
SACRISTÁN, 1999, p.72).
Vale ressaltar ainda que, os impactos gerados pelos caminhos
e descaminhos da profissionalização docente na Educação Básica
da rede pública de ensino, é completamente diferente em se
tratando de outra rede, pois tem especificidades próprias e lógicas
de acontecimentos que só se processam nessa realidade, e com os
quais os processos de valorização ou desvalorização são mais
sentidos e configurados com uma determinada intensidade na
vida, profissão e pessoa do professor, situações essas que vão
repercutir diretamente na sua constituição identitária que vai
modificando-se, paulatinamente, em função do vivido e
experienciado. Assim, entendemos na perspectiva de Imbernón
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(2009, p. 76), que “[...] a identidade é mutante, pois é a amálgama
de representações, sentimentos, experiências, biografia,
influências, valores etc., que vão mudando”, ou seja, se modifica à
medida em que novas experiências, saberes, práticas e relações de
poder estabelecidas na profissão vão surgindo.
Em suma, acreditamos que diante de todos os impactos que
são gerados na profissão docente, fruto das pressões do meio em
que vive, seria possível potencializar o desenvolvimento
profissional docente, a partir do que Imbernón (2016, p. 118)
chama de “reprofissionalização” que consistiria numa “[...]
verdadeira desconstrução do que foi a profissão para reconceituála, planejá-la e construí-la de novo”.
Do mesmo modo, consideramos que alguns dos inúmeros
saberes necessários para a prática educativa na proposição freireana
que poderiam se configurar fundamentais na reconfiguração da
profissão docente, no contexto da escola pública fundamental, seria a
compreensão e reflexão de que: “ensinar exige reconhecer que a
educação é ideológica”, como também que “ensinar exige tomada
consciente de decisões”, e que não podemos jamais deixar de
esquecer que “ensinar exige a convicção de que a mudança é
possível” (FREIRE, 1996), o que vai requerer uma mobilização da
classe docente na luta coletiva para ressituar o prestígio social da
profissão docente como reforça Nóvoa (2009).
Fazemos alusão às condições de trabalho docente, como uma
das condições subjacentes ao processo de formação profissional
do professor, e que tem implicações profundas no plano pessoal e
emocional docente, fruto da verticalização e imposição
hegemônica com que são empreendidas pelas reformas
educativas no contexto das políticas implementadas e
desenvolvidas pelos governos.
Como um dos aspectos fundamentais da formação e do
trabalho docente que tem uma faceta de desprofissionalização,
podemos entendê-la como uma dimensão que engloba várias
perspectivas, situando, entre outras: a falta ou presença de materiais
pedagógicos para utilizar no cotidiano do aprender e ensinar; falta
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de cumprimento do piso salarial nacional instituído legalmente;
relacionada aos baixos salários; as condições infra estruturais da
escola e sala de aula onde atuam os docentes profissionalmente;
inexistência de tempos e oportunidades para a formação continuada
amparada pela lei, entre outros inúmeros aspectos.
A não realização, cumprimento ou efetivação desses
elementos mencionados acima, pode ocasionar uma série de
acontecimentos que vai desde os impactos na dimensão pessoal
do docente, afetando a sua saúde, bem como nos percursos de
desenvolvimento profissional, que pode gerar: insatisfação e
desmotivação com o trabalho, descompensação no plano
emocional acarretando problemas na saúde do professor,
chegando, inclusive, a acontecer até o abandono e/ou desistência
da profissão, entre outras coisas. Tudo isso, representando,
portanto, o que estamos considerando por processos de
desprofissionalização do professor.
Na contramão desses aspectos negativos, o que se
consubstancia como fundamentalmente positivo, seria o
cumprimento efetivo do que é preconizado pelo artigo 67 da LDBEN
n. 9.394 (BRASIL, 1996), conforme já mencionamos neste texto, tendo
em vista que abarca dimensões globais e essenciais para o
desenvolvimento profissional docente de forma qualitativa e
substancial, tanto do ponto de vista legal, quanto ideal e necessário.
É pertinente ainda reforçar a ideia de que uma das primeiras
alternativas para se evitar maiores problemas a serem enfrentados
na formação continuada docente, assim que se inserem
profissionalmente os professores, é tomar a escola como agência
formadora da docência, e então, o “aprender a ensinar” “[...]
requer que os professores compreendam e pensem o ensino de
maneiras diferentes daquelas que aprenderam em suas próprias
experiências como estudantes” (MIZUKAMI, 2013, p. 28).
Por isso, o trabalho docente na escola pública é multifacetado
e requer inúmeras funções, atribuições e demandas, pois a
sociedade em que vivemos atualmente é outra, como também os
alunos possuem outro perfil, e consequentemente, os modos de
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aprender e ensinar são outras, pois as inúmeras transformações
aceleradas que trouxeram a modernidade avançada à sociedade,
modificou completamente todos esses contextos, os sujeitos e os
modos de pensar, fazer e refletir a educação, tendo nesse contexto
diferentes intervenções econômico-políticas, culturais e sociais.
Em outras palavras, os desafios enfrentados pelos professores
são imensos, e sua carga de responsabilidades e compromissos
apenas alimentaram ao longo do tempo, o que não foi
acompanhado na mesma proporção do que os processos de
valorização da profissão. E o fato de cada vez mais novos
professores se inserirem profissionalmente na escola pública
requer uma boa e sólida formação, pois:
[...] Os professores se defrontarão nas redes escolares não só com o
desafio de criar condições de aprendizagem para crianças,
adolescentes ou jovens em relação a conteúdos considerados
relevantes pela nossa sociedade, mas, também se defrontarão com
fatos culturais, morais, éticos, sociais, diferenciados, que criam formas
relacionais e geram situações que podem vir a ser problemáticas e com
as quais terá que lidar (GATTI, et al, 2019, p. 37).

Nesse sentido, a partir do século XXI a política de educação
passou a defender reformas escolares, novas modalidades de
ensino embora vivenciando contradição entre o que se delimitava
sobre a escola e seus professores e o que nela de fato estava sendo
desenvolvida. Em meio a este processo as reconfigurações no
cenário social alteraram o trabalho do professor que sofreu
mudanças no que diz respeito a sua forma de organização e
desenvolvimento do trabalho pedagógico. Os professores e o
sistema de ensino precisam preparar seus alunos não para uma
sociedade do presente, mas do futuro e de um futuro sem dúvida,
muito diferente do atual. (ESTEVE, 1999).
Deste modo, com o surgimento de novas demandas ocasionada
pela transformação no cenário educacional, emerge mais exigências
ao professor, o que permite uma maior incidência diretamente
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relacionada a saúde do profissional em questão, uma vez que este
novo padrão de excelência traz impactos incisivos sobre processo de
intensificação de trabalho, sobre os aspectos salarial e do
reconhecimento do docente, a considerar seus determinantes.
Portanto, valorizar o professor, é, pois, uma das
possibilidades para contribuir na melhoria da qualidade da
educação, e que isso se reverbera no processo de ensino e
aprendizagem, já que são esses profissionais docentes que estão
formando novas consciências que ocuparão os cargos e
continuidade do desenvolvimento na sociedade.
Algumas reflexões conclusivas
Diante de todas as mudanças que vem acontecendo nos últimos
dois anos no Brasil, enfrentamos um dos mais conturbados desafios
no contexto da formação de professores e do trabalho docente: o
resgate da valorização profissional do professor.
Há um distanciamento muito latente e visível encabeçado
pelo governo atual sob gestão de Bolsonaro, entre o que
empreende como interesses políticos dominantes para ser
empreendido a qualquer custo, em relação à invisibilidade de
áreas e profissões que não comungam com suas perspectivas,
ficando, o campo profissional da docência, muito mais invisível
do que em outros momentos de políticas governamentais que
vinham sendo desenvolvidas em governos anteriores.
As palavras “ordem e progresso” como lemas da bandeira
nacional brasileira, já parecem não fazer mais sentido, até porque
a democracia está sendo atacada, e nesse arsenal de
descontinuidades que vem vertiginosamente e sem precedentes
sendo tomada a cabo pela supremacia de um governo de direita
ultraconservador, vem impactando diretamente a formação de
professores e o processo de profissionalização da docência.
O que acontece no “chão da escola” é fruto das forças
dominantes e lutas por poder, que vai cerceando por um lado, o
trabalho docente, e buscando várias formas de controle do
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exercício profissional, dos discursos pedagógicos proferidos, dos
conteúdos escolares desenvolvidos e de tantos outros aspectos
que causam uma ruptura com os ideais de uma formação humana
democrática e pautada pelo direito de ir e vir.
A desprofissionalização docente, portanto, é uma das questões
que vem ganhando dimensões implicadoras na área, e que, põe em
jogo e em risco a escolha da profissão para os futuros profissionais e
o desenvolvimento e organização do trabalho pedagógico na
perspectiva da qualidade da formação e do ofício docente.
A desprofissionalização dos professores ocorre à medida em
que os direitos a que lhes competem não são considerados,
cumpridos e legitimados como direitos de educação no exercício
da democracia garantido pela lei, e que, portanto, passam a se
tornar coadjuvantes do processo de formação, quando na verdade
deveria protagonizar suas conquistas.
Acreditamos que situar a questão do político no pedagógico,
é uma das dimensões que poderia se configurar como
fundamental na formação de professores e que, a luta por uma
educação laica, gratuita e de qualidade é mais do que urgente e
necessária nesses tempos em que a soberania do político vem
querendo destruir as conquistas que historicamente foram
alcançadas na formação de professores e no desenvolvimento
profissional docente.
O compromisso com a educação de modo sério, ético e
responsável implica a valorização e envolvimento com um projeto
de desenvolvimento humano e construção de uma sociedade
democrática, independente de questões políticas, mercadológicas
e interesses pessoais que possam subsidiar as decisões
governamentais.
O prestígio da profissão de professor só poderá ser
recuperado, quando a nação estiver com um projeto de formação
e valorização do campo profissional, fazendo investimentos,
implementando e desenvolvendo políticas que deem visibilidade
aos docentes, e que possam efetivar o cumprimento dos aspectos
legais preconizados na legislação vigente. Caso contrário, a
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sociedade não conseguirá avançar. Dará dois passos para frente e
um para trás. Qual direção você gostaria de seguir? Fica uma
reflexão final para pensarmos...
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM
MATO GROSSO: CONCEPÇÕES GERENCIALISTAS E DE
PERFORMATIVIDADE NO TRABALHO DOCENTE
Edna Coimbra da Silva (FAE/UFPEL)
Maria Eloísa da Silva (FAE/UFPEL)

Gerencialismo e Performatividade nas Políticas Educacionais
Dentre os efeitos das políticas neoliberais, os que têm sido
revelados através dos estudos em política educacional,
principalmente no setor público, estão as decisões de controle e
regulação a partir de políticas gerencialistas e performativas.
Estudos os quais podem ser vistos, sobre gerencialismo em
(CLARKE & NEWMANN, 2012; PETERS, MARSHALL e
FITZSIMONS, 2004; HYPOLITO, 2008, 2010, 2011; HYPOLITO &
GANDIN, 2013; HYPOLITO, VEIRIA E LEITE, 2012; HYPOLITO,
VIEIRA E GARCIA, 2005) e seus efeitos nas políticas
educacionais, principalmente, no interior do espaço escolar.
Quanto à performatividade as contribuições de Ball (2004,
2005, 2010, 2014), tem mostrado os efeitos dessas políticas na
escola, a partir de processos de subjetivação do sujeito e com
“impacto significativo sobre o profissionalismo docente e opera
para constituir docentes e suas subjetividades como performance
e competição”, conforme Ball (2013, p. 9), interpelando
diretamente o campo das políticas educacionais.
Em Clarke & Newmann (2012, p. 360), as questões que
norteiam o gerencialismo podem ser vistas a partir de “[...] formas
organizacionais hibridizadas, arranjos de governança inovadores
e novos aparelhos de responsabilização e avaliação são
articulados pelas promessas de maior liberdade e autoridade
gerencial.” Em Hypolito (2008), as concepções trazem como base
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de construção e legitimação das políticas gerencialistas, cunhadas
por objetivos neoliberais, havendo, portanto, uma reconfiguração
do poder do estado e uma reconstrução das fronteiras entre as
esferas públicas e privadas. Com isso ambos os autores
reconhecem como sendo a globalização um meio pelo qual
políticas gerencialistas se sustentaram e ultrapassaram fronteiras,
por meio, de acordo com Clarke & Newmann (2012, p.355-356) de
“[...] modelos de negócios e modelos de reforma e os
comercializavam através de fronteiras nacionais”, ao que
Hypolito (2008, p. 65 apud PETERS; MARSHALL; FITZSIMONS,
2004) consideram, como destaque, “[...] a globalização da
economia; reestruturação do mercado de trabalho (precarização);
enfraquecimento do poder dos sindicatos; diminuição dos
conflitos capital-trabalho (desemprego-subemprego e competição
por resultados) e, concorrência desleal entre países desenvolvidos
e menos desenvolvidos.”
Esses discursos tem se legitimado tanto em âmbito
internacional, nacional e local, com ideias conservadoras e
gerencialistas, por meio de modelos de política e governança,
conduzindo e controlando o comportamento financeiro, social e
cultural das pessoas e, principalmente, bastante frequente e
visível no campo educacional, conforme Peters; Marshall e
Fitzsimons (2004, p. 77) que, em nome da “[...] eficiência alocativa,
a educação estatal foi mercantilizada e privatizada.”
Os efeitos dessas políticas estenderam-se para o campo
educacional reconfigurando sua finalidade, com o propósito de se
aproximarem de métodos e práticas de mercado, segundo
Hypolito (2011, p.04) “[...] como atividades lucrativa e
mercadológica”, tudo passa a seguir as regras do mercado na
forma de “privatização, terceirização de serviços”, dando ênfase,
portanto, a uma relação de quase-mercado.
As políticas neoliberais intensificam discursos que aumentam o
nível de responsabilização do trabalho docente. Conforme estudos
de Hypolito (2011) sobre “accountability” e, em Hypolito, Vieira e
Leite (2012) que consideram essas políticas e seus efeitos sobre a
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“gestão, o currículo e o trabalho docente”, ancoram-se nas exigências
de “qualidade, eficiência, avaliação e accountability”. Aumentam o
critério de produtividade e desempenho dos professores, sujeitos
sempre a uma resposta sobre seu trabalho, organizados,
direcionados, coordenados, regulados e inspecionados pelo órgão
central, ou mesmo, a partir da adesão de parcerias público-privadas
que criam mecanismos tecnológicos de controle a fim de verificar as
práticas dos professores, como exemplo, a partir de sistemas
apostilados (se estão sendo seguidos ou não).
Conforme Hypólito (2011, p. 10), são claras as repercussões
sobre o processo de “trabalho escolar e docente, ocorrem
profundas mudanças na gestão escolar, na organização do
trabalho, com significativos efeitos de precarização das condições
de trabalho e de intensificação.” Ball (2009), “[...] denomina essas
tecnologias de reforma educacional: mercado, gestão e
performatividade”. Os sentidos atribuídos à performatividade,
Ball (2005, p. 544), vai buscar nos estudos de Lyotard (1984, p. 24),
chamado de “[...] terrores (soft e hardt) da eficiência; o que significa
seja operacional (comensurável) ou desapareça.”
Ainda em Ball (2010, p.38) as “performances de sujeitos
individuais ou organizações servem como medidas de
produtividade ou resultados, como formas de apresentação da
qualidade ou momentos de promoção ou inspeção.” Cada vez
mais à exigência volta-se a um sujeito performativo e eficiente.
Estes estudos sobre performatividade estão presentes em Ball
(2005; 2010; 2014) cuja compreensão, eleva o entendimento sobre o
autogoverno de si que é perpassado por questões muito
pertinentes ligadas a performatividade do sujeito.
Concepções de Ball (2010, p.44; 2014, p. 66), ganham
importância no sentido de compreender em como se dá essa
“fabricação” de sujeito e sociedade. Esse estudo nos mostra sobre
[...] o que os sistemas de gestão de desempenho fazem nas
subjetividades dos praticantes, se constituindo também como uma
forma de governamentalidade neoliberal, que abrange práticas
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institucionais, a economia e o próprio governo, produzindo
docilidade ativa e produtividades sem profundidade.

Com base nos estudos de Foucault (1978, p. 282) sobre as “[...]
fabricações como versões de uma organização (ou pessoa) que
não existe – elas não estão fora da verdade, mas também não
tratam de uma simples verdade ou de descrições diretas – elas são
produzidas propositadamente para serem responsabilizáveis”. A
performatividade, é fato, nos condiciona a sermos mais efetivos,
em trabalharmos em relação a nossa capacidade de melhorarmos
a nós mesmos e, caso isso não seja possível, nos leva à
culpabilidade de que somos inadequados pela incapacidade em
não desempenharmos nossas ações.
O retrato das reformas educacionais que acontecem no Brasil
opera sobre a subjetividade dos professores, segundo concepções
de Ball (2013), a partir da “[...] performance e competição”. Os
discursos sobre qualidade na educação estão cada vez mais
voltados à assertiva “de que a mão invisível do mercado
inexoravelmente produzirá escolas melhores”. (BALL, 2013 apud
APPLE, 2004). A força do mercado vem se movimentando sobre o
setor público através de institutos, consultorias e assessorias que
avançam com suas propostas, agindo sobre a gestão, o currículo,
trabalho docente e o próprio processo de avaliação, sendo esta
última estabelecida como política em vários estados e municípios.
A performatividade, nesse sentido, amplia e legitima
discursos, conforme Ball (2013, p.21), “[...] que modificam a
estrutura do dia a dia do fazer das escolas e do ensino” que
consequentemente, “[...] torna possível formar novos professores e
reorientar o que o que significa ser um professor”. Os espaços de
formação e reflexão dos professores é substituído pela
mensuração da qualidade do seu trabalho, a partir dos resultados,
principalmente, das avalições aferidas nos espaços escolares que
acabam por determinar seu desempenho profissional.
As reuniões escolares, têm se transformado em espaços, onde
relatórios de avaliação são divulgados com resultados de
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aprendizagem por ano, turma e disciplina, no sentido de
mensurar o desempenho dos professores. Há uma circulação
intensa de relatórios de avaliação expostos também aos órgãos
centrais, como as Secretarias de Educação, inclusive com
premiações de certificação de qualidade às escolas que alcançaram
os melhores resultados. O retrato da performatividade, portanto,
age sobre o emocional dos professores, no sentido de
responsabilização e culpabilização, através de sentimentos,
conforme Ball (2013, p. 21), “vergonha, inveja, orgulho, afetando a
saúde e o bem-estar dos docentes.” Sendo assim, essa cultura de
performance e desempenho tem contribuído intensamente,
segundo Ball (2003, p. 217-218) para “[...] re-trabalhar os
professores
tornando-os
produtores/fornecedores,
empreendedores e gestores educacionais.”
Ball (2013, p. 28 apud HYPOLITO, 2004), considera que há
“[...] um processo redutivo de desprofissonalização dos
professores e professoras do Brasil que estão sendo constrangidos
a uma estagnação pré-profissional, com redesenho neoliberal das
suas práticas e condições de trabalho que atuam para minar,
desvalorizar e explorar o seu trabalho.” Os professores estão cada
vez mais expostos à avaliação do mercado educacional; o seu
trabalho está sendo mensurado pela qualidade de resultados e a
eficiência em suas práticas cada vez mais exigida. Sobrepõe-se os
resultados acima da formação e das aprendizagens. Políticas
neoliberais estão exigindo dos professores uma formação técnica
voltada ao treinamento e não, à reflexão sobre suas práticas.
Controle e Regulação da Identidade e Trabalho Docente na
Formação Continuada no Interior da Escola?
O foco das políticas públicas educacionais no Mato Grosso,
desde 2007, era a formação dos docentes, e foi neste ano que se
criou o Centro de Formação e Atualização do Professor
(CEFAPRO), com o objetivo de realizar diálogo com as escolas da
rede pública estadual de educação no intuito de promoverem
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projetos e cursos que correspondessem às necessidades e
expectativas formativas dessas escolas.
Ao final do ano de 2003, a Secretaria Estadual de Educação
de Mato Grosso estabeleceu o projeto denominado Sala de
Professores nas escolas da rede pública estadual de ensino.
Naquele período, os programas de formação que o estado
desenvolvia, TV Escola, Salto para o Futuro, Parâmetros
Curriculares em Ação, oriundos do MEC, estavam próximos do
término. Assim, a Sala dos Professores iria ser um programa do
próprio estado, com foco na escola. O documento orientativo para
a organização do programa nas escolas tinha como objetivo:
[...] garantir não só aos professores a oportunidade, mas também ao
que vêm participando dele a certeza da superação de
descontinuidade das ações que têm marcado comumente as trocas
de governo, e ao mesmo tempo, oportunidade de planejar e, ou
repensar a proposta de formação continuada a partir das
necessidades levantadas pelo coletivo da escola. (SEDUC –
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA – SALA DE
PROFESSOR, 2003, p. 08).

Ao longo do documento citado acima, fica claro que a
SEDUC/MT objetivava que a escola, juntamente com o seu
coletivo de profissionais, organizasse sua própria formação e que
a mesma ocorresse com base nas necessidades formativas
oriundas na escola. Programas e projetos específicos de formação
continuada, como o Salto para o Futuro e Parâmetros Curriculares
em Ação deveriam servir de subsídios aos demais programas de
formação de Educação Básica no Programa Sala de Professor.
A definição de formação continuada especificada pela
SEDUC/MT é: “[...] entendida como um processo de auto formação e
aprendizagem, se caracteriza como uma ação mobilizadora para a
vida profissional do educador, não mais cursos pontuais e ações
individuais desarticuladas da proposta da escola e da necessidade da
comunidade escolar” (SEDUC/MT – PROGRAMA DE FORMAÇÃO
CONTINUADA – SALA DE PROFESSOR, 2003, p. 08). Esta
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definição se aproxima das ideias defendidas por estudiosos do
assunto, tais como Nóvoa (2009), Imbernón (2010) e outros. Isto nos
permite afirmar que, em se mantendo esta perspectiva na formação
continuada dos docentes da rede pública de ensino de Mato Grosso,
teremos a possibilidade do fortalecimento da identidade e do
trabalho dos docentes.
Mais tarde, este programa passou a ser denominado de
projeto de formação e não mais como programa, sendo que os
CEFAPROS continuavam a ser responsáveis por acompanhar e
orientar as ações formativas que ocorriam nas escolas por meio
deste projeto.
Já no ano de 2009, o então Projeto Sala de Professor passa a ser
denominado Projeto Sala do Educador, por influência da Lei
Federal nº 12.014/2009 e também da Lei Complementar nº 50, do
Estado de Mato Grosso, que define como profissionais da educação
todos os envolvidos com o processo educativo nas escolas,
incluindo não só as atividades de docência, mas também aqueles
envolvidos com o suporte pedagógico no interior das unidades
escolares. Esta mudança ocorreu em função do reconhecimento de
que os funcionários de escolas são também educadores:
“assumindo a escola como um espaço de formação coletiva, em que
todos precisam se formar continuamente, o Projeto ‘Sala de
Professor’, a partir de 2010, passa a se chamar ‘Sala do Educador’,
numa clara convicção de que todos que atuam na escola educam”
(POLÍTICA DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA – SEDUC/MT, 2010, p. 22).
A inclusão de todos os profissionais que trabalham na escola
para participar de formação continuada corrobora com os estudos
de Marcelo Garcia (2009, p. 11), que indica uma perspectiva em
que “[...] desenvolvimento profissional dirigido ao professor, a
título individual, à criação de comunidades de aprendizagem, em
que todos – professores, alunos, diretores, funcionários – se
consideram, simultaneamente, professores e alunos”.
Após o estabelecimento da formação no interior das escolas
da rede estadual de ensino de Mato Grosso, diversos documentos
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que orientam a formação continuada dos profissionais da
educação foram emitidos pela SEDUC/MT; nestes documentos,
identifica-se a proposta de fortalecer a escola como lócus da
formação continuada e indicam esta formação como caminho para
uma possível melhoria da qualidade da educação, o que corrobora
com os estudos de Nóvoa (2001) e Imbernón (2010), e de muitos
outros estudiosos do assunto.
As análises desses documentos orientadores para as construções
dos Projetos Sala de Educador nas escolas desta rede de ensino
indicam que as mesmas possuíam autonomia para elaborar sua
proposta de formação continuada embasada no Projeto Político
Pedagógico e no Plano de Desenvolvimento Escolar, além de: “[...]
ser elaborados tendo como ponto de partida as dificuldades
didático-pedagógicas de determinados grupos de professores, de
acordo com o Ciclo que atua, com foco na melhoria do ensino e da
aprendizagem” (MATO GROSSO, 2009, p. 3).
No entanto, ao CEFAPRO, passa a ser atribuída a tarefa de
acompanhar e regular todas as atividades que ocorrem ao longo
do Projeto Sala do Educador (MATO GROSSO, 2009). Sendo
assim, trata-se de uma autonomia regulada e controlada,
configurando, assim, uma ambivalência nessa política estadual,
constituindo mecanismos de controle e com perspectiva de
reconfiguração do trabalho e identidade docente, mas com
possibilidades de autonomia da escola na elaboração de seu
projeto de formação contínua.
Um outro meio utilizado para se realizar o controle e a
regulação da ação docente é o Sistema Integrado e Gestão
Educacional (Sigeduca), ferramenta sistêmica de trabalho
disponibilizada via web para os profissionais da rede pública de
ensino de Mato Grosso, pelo portal da SEDUC/MT com inserção de
matrizes curriculares, gestão acadêmica, orientações regulamentadas
em portarias, normativas e editais. Esse sistema está em
funcionamento desde 2009, segundo o site da própria SEDUC/MT.
A SEDUC/MT tem construído uma estrutura técnica e
administrativa para realizar a reconfiguração do trabalho e
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identidade docente por meio de tecnologias do gerencialismo que
incentivam as escolas a gerenciar e manipular suas performances
dentro dos princípios neoliberais. Como resultado desse processo
de organização, podemos ter escolas e seus profissionais se
reinventando e fabricando a si mesmas numa perspectiva
gerencialista neoliberal. (BALL, 2010).
Além disso, a marca do gerencialismo se faz presente
também nos documentos orientativos de formação continuada na
escola:
Portanto as escolas ao elaborarem o Projeto Sala do Educador, sob a
orientação dos CEFAPROs, devem incentivar os profissionais das
unidades escolares a refletirem sobre suas práticas, seus contextos,
suas realidades, identificando fragilidades e desafios. Para isso
devem considerar o diagnóstico elaborado pelo coletivo da escola, o
Projeto Político Pedagógico da Instituição, os indicadores do IDEB,
ENEM, Provinha Brasil, Siga (Sistema Integrado de Gestão da
Aprendizagem). (MATO GROSSO, 2014, p. 04).

No orientativo do ano seguinte o documento indica que
Diante de tais condições propiciadas a esses profissionais da
educação, há o imperativo de que, nos encontros formativos, haja
um olhar criterioso sobre os resultados das avaliações externas e
internas que mensuram a proficiência dos alunos, utilizando-os
como diagnóstico para rever planejamento das ações educativas na
escola com o fim de assegurar o direito de aprender [...]. (MATO
GROSSO, 2015, p.1).

Assim, as orientações dos documentos colocam como desafio
para as escolas a elaboração de projetos que atendam às necessidades
didático-pedagógicas, tendo como foco a melhoria do processo de
ensino aprendizagem. Portanto, as escolas “devem” apresentar
resultados visíveis na aprendizagem dos alunos.
A definição desse eixo norteador para elaboração dos
projetos de formação continuada das escolas caracteriza
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tendências das políticas de responsabilização. Ou seja, delega-se
às escolas a responsabilidade com o processo de ensino
aprendizagem.
Nesta direção as unidades escolares e os sujeitos que a compõe
são responsabilizados pela melhoria dos índices de aprendizagens
de seus alunos. Destacamos que essa responsabilidade deve ser
assumida não só pela escola e seus profissionais, mas também pelos
demais agentes que deveriam garantir as demais condições para a
efetivação da qualidade na educação.
Já no ano de 2016 uma mudança se instala na política de
formação continuada que ocorre no interior da escola na rede
pública estadual de ensino de Mato Grosso. Foi instituído por
meio da Portaria nº 161/2016/GS/SEDUC/MT, o Núcleo de
Desenvolvimento Profissional na Escola (NDPE) e se substituiu o
Projeto Sala do Educador pelo Projeto de Estudos e Intervenção
Pedagógico (PEIP) e Projeto de Formação Contínua dos Técnicos e
Apoio Administrativos (PROFTAE).
Esta mudança se deu acompanhada pelo estabelecimento de
uma ação de avaliação dos resultados do ensino da rede pública
do Mato Grosso, em que a Secretaria de Estado da Educação do
Estado de Mato Grosso, em parceria com o Centro de Políticas
Públicas e Avaliação da Universidade Federal de Juiz de Fora
(CAed/UFJF/MG), decide por avaliar os estudantes do Ensino
Fundamental e Médio das escolas da rede pública estadual, com o
objetivo de verificar o nível de desempenho escolar de cada
estudante. Assim se estabeleceu o
[..] o projeto ADEPE/MT, cuja finalidade não se encerra no
levantamento das necessidades da aprendizagem por meio da
Avaliação, mas para fazer o uso dos resultados da Avaliação
Diagnóstica (ADEPE/MT) e de outras avaliações externas e internas,
para que de posse dos indicadores dessas necessidades possamos
desencadear ações de intervenção pedagógica na escola, por meio
do Núcleo de Desenvolvimento Profissional na Escola (NDPE), que
articula e coordena o Projeto de Estudos e Intervenção Pedagógica
(PEIP) e o Projeto de Formação Contínua dos Técnicos e Apoio
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Administrativos (PROFTAE), no âmbito escolar [...]. (MATO
GROSSO, 2016, p. 9).

A realização dessa avaliação configura a ação das redes de
influência que Ball (2014) entende como caminho para analisar
novos agenciamentos envolvendo participantes novos e antigos nas
políticas, “[...] em um novo tipo de espaço de políticas em algum
lugar entre agências multilaterais, governos nacionais e negócios
internacionais, dentro e além dos locais tradicionais e de circulação
e formulação de políticas”. (BALL, 2014, p. 220). Uma situação que
integra ideias, conceitos, estratégias e práticas, produtos e serviços,
defende um fim mercadológico para a educação, objetivando a
criação de bens e serviços pedagógicos e de gestão para solucionar
os problemas educacionais. Identifica-se a reconfiguração do
Estado por meio “[...] de um conjunto de práticas, relações e formas
de organização que são discursivamente constituídas como
econômicas”. (BALL, 2014, p. 26).
Neste viés, o texto político indica a atuação do Núcleo de
Desenvolvimento Profissional na Escola. Três blocos de estudos
são apresentados, com indicação de obras da literatura
educacional: Projeto de Intervenção (leituras sobre a pedagogia de
projetos e a intervenção didático-pedagógica); Pesquisa-Ação e
Avaliação Educacional. Também há um modelo de Quadro de
Registro Reflexivo, a ser preenchido pelos professores
individualmente na escola durante o processo de estudo dos
textos, além do Quadro Estrutura do Projeto de Estudo e
Intervenção Pedagógica – PEIP.
Assim, nos anos seguintes, a SEDUC/MT, ao emitir as
orientações para que as escolas construam seus projetos de
formação continuada irá determinar a organização deste projeto e
que ele será orientado, e o acompanhamento do CEFAPRO, a
prescrição da formação na escola passa a ser mais estreita. Estas
orientações terminam por interferir no trabalho docente “que
passa a ser constituído como um modo de estar necessário e
legítimo. Nesse modo, os docentes passam a ser interpelados
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buscando fabricar uma identidade que atenda aos novos modelos
gerenciais e organizativos das escolas [...]”. (HYPOLITO; VIEIRA;
LEITE, 2012, p. 12).
Ainda de acordo com a Portaria de instituição dos projetos de
formação continuada, intitulada Projeto de Estudos e Intervenção
Pedagógica e o Núcleo de Desenvolvimento Profissional na Escola
(MATO GROSSO, 2016, p. 40), a formação realizada na escola pelo
coletivo de professores tem por objetivo “[...] o foco na análise de
necessidades de aprendizagem dos estudantes, para superar as
dificuldades diagnosticadas ou potencializar a aprendizagem discente,
permitindo, por outro lado, a aprendizagem profissional docente.”
A definição desse objetivo para orientação dos projetos de
formação continuada das escolas pode, mais uma vez, caracterizar
tendências das políticas de responsabilização docente. Ou seja,
indica-se uma perspectiva de que o professor centre suas reflexões
na sua própria prática ou nos seus alunos, ignorando qualquer
consideração das condições sociais de ensino que influenciam o
trabalho docente dentro da sala de aula. Nesse sentido, a escola,
os profissionais dela, acabam assumindo a responsabilidade com
a melhoria da prática pedagógica e do desempenho dos alunos.
Sabemos que essa responsabilidade é também dos professores,
mas não somente deles. A qualidade da educação envolve outros
agentes e políticas educacionais para a garantia das condições
concreta e objetivas para a sua efetivação.
Segundo este mesmo documento de orientação, a escola da
rede estadual pública de ensino de Mato Grosso “[...] deve prever
recursos no PPP, [...] para garantir materiais (livros, cadernos de
registros, equipamentos etc.) necessários à execução do PEIP [...]”
(MATO GROSSO, 2016, p. 46). E em relação à Secretaria Estadual
de Educação e Cultura de Mato Grosso, tem a função de: “[...]
elaborar, implementar, executar e avaliar a Política de Formação e
Desenvolvimento Profissional dos Profissionais da Educação de
Mato Grosso [...]”. (MATO GROSSO, 2016, p. 40).
Assim sendo, ao tratar da responsabilidade da equipe da
Secretaria Estadual de Educação, os termos utilizados
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demonstram que são marcantes as características das políticas de
responsabilização, pois a responsabilidade com o processo
educativo e com a formação continuada passa a ser delegada às
escolas e ao coletivo de profissionais que nelas atuam.
Nóvoa (1997) considera que a formação continuada pode
desempenhar um papel importante na profissionalização docente,
pois esta profissionalização auxilia no desenvolvimento
organizacional das escolas, e isto foi outro aspecto analisado no
documento de orientação da formação continuada apresentado
pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura de Mato Grosso.
Em alguns pontos, pode-se perceber que se faz presente uma
perspectiva restrita na definição do que é formação continuada,
deixando de lado a reflexão sobre o próprio trabalho:
Utilizar os dados fornecidos pelos órgãos federais, estaduais e
municipais (IDEB, ADEPE-MT, SIGA e outros) como apoio para o
diagnóstico e tomada de decisão acerca de seu próprio processo
formativo e intervenções pedagógicas no processo de
aprendizagem dos estudantes. (MATO GROSSO, 2016, p. 46).

Estas definições se distanciam da possibilidade de que o
professor venha a desenvolver um trabalho docente com vistas a
uma maior organização escolar, que leve a uma prática crítico
reflexiva, pois não promove uma autonomia profissional.
Desse modo, em se mantendo os aspectos tecnicistas na
formação continuada destes professores, pode ocorrer um
distanciamento da prática reflexiva e da busca pela autonomia na
construção do trabalho docente e haver um enraizamento da
subserviência destes professores por meio da autonomia
controlada.
Um outro dado que compõe o documento em estudo indica
que: “o PEIP está sendo proposto também com o objetivo de
possibilitar aos docentes – ao estarem com as informações e
análise das necessidades de aprendizagens dos alunos – criarem
condições para garantir o “[...] direito de aprender” de todos” (MATO
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GROSSO, 2016, p. 43, grifo nosso), e, segundo Peroni (2006), isto
se reflete uma política de responsabilização dos docentes, dos
dirigentes locais, dos pais ou mesmo dos próprios alunos pela
solução dos diferentes problemas enfrentados nas escolas.
Nesta direção, pode-se concretizar, na política de formação
continuada da rede pública estadual de ensino de Mato Grosso,
uma reconfiguração do ser docente, por meio da reedição da
formação continuada de docentes, como performatividade, via
regulamentações que se utiliza de comparações e modelos como
meios de controle e mudança: “[...] Está em curso uma
desintelectualização da formação de professores, ou, ainda, o
estímulo a uma forma de profissionalização restrita que entende o
professor ou a professora como um técnico, um expert na gestão do
processo de ensino e aprendizagem [...]” (GARCIA, 2015, p. 58).
O Orientativo para a confecção do PEIP da rede pública
estadual de ensino de Mato Grosso também apresenta indicação
de que a participação dos professores na construção dos rumos
desta política de formação continuada pode acontecer: “[...]
contribuir com embasamento teórico e metodológico diante das
necessidades suscitadas pelos diagnósticos, análises e ações de
intervenções”. (MATO GROSSO, 2016, p. 46).
Outro aspecto a ser ressaltado é o fato de que o estudo em
grupo facilita a reflexão como uma prática social, onde os
professores se apoiam mutuamente e em que um sustenta o
crescimento do outro, e isto pode proporcionar a melhoria da
qualidade da educação dos estudantes de diferentes perfis.
Hypolito (1999), afirma que profissionalismo tem que significar a
melhoria do trabalho profissional, mas também a melhoria da
qualidade do ensino.
A partir da análise do documento, observa-se que esta
perspectiva está presente na Portaria de instituição do PEIP:
Os estudos de que tratarão os projetos citados [...] serão realizados
no Núcleo de Desenvolvimento Profissional na Escola-NDPE [...] é
uma célula escolar dinâmica cuja finalidade é o desenvolvimento
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de estudos formativos, pesquisas, projetos de intervenção
pedagógica, projetos socioeducativos ou culturais de caráter
educativo [...]. (MATO GROSSO, 2016, p. 40).

Nesse sentido, com a prática de formação continuada, a rede
pública estadual de ensino de Mato Grosso poderá desenvolver
uma cultura reflexiva e um trabalho docente robusto, podendo
criar uma postura politicamente pertinente perante as situações
educativas, onde os professores possam ter ações críticas e
criativas frente ao contexto educacional. Isto poderá possibilitar
que educadores e educandos se tornem agentes construtores,
confirmando a afirmação de Giroux (1997), que defende que os
indivíduos são tanto produtores quanto produtos da história.
Já no ano de 2017, a Secretaria Estadual de Educação de Mato
Grosso, ao elaborar o documento de orientação da construção dos
projetos de formação na escola, abandonou a proposta de propor
um modelo para os projetos de formação docente no interior da
escola e a determinação das leituras obrigatórias neste espaço de
formação. Porém, a perspectiva de permanência da política de
responsabilização docente se manteve: de acordo com o
orientativo da SEDUC/MT, do ano de 2017 (MATO GROSSO,
2017, p. 147), o objetivo da formação docente é “[...] o enfoque da
formação docente na escola toma por referência programas
federais de formação realizados, ou em fase de realização [...] que
resultados ela pode trazer para a melhoria do ensino, com
impactos sobre as aprendizagens”.
Essas orientações resultam numa formação em que “a
valorização da formação em serviço é apresentada como solução
eficiente para a educação, desde que articulada a resultados, como
formação que desenvolve as competências necessárias para elevar
o desempenho das escolas, sem criticismos políticos, considerados
levianos”. (HYPOLITO, 2010, p. 1345-1346).
O documento orientativo para a construção dos projetos de
formação docente nas escolas, no ano de 2017, destina ao diretor a
atribuição de: “[...] garantir espaço e condições necessárias para o
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desenvolvimento do projeto de formação docente na escola”
(MATO GROSSO, 2017, p. 156). Sendo que a Secretaria Estadual
de Educação e Cultura de Mato Grosso, tem por meio da
Superintendência de Formação dos Profissionais da Educação
Básica a função de receber “[...] a síntese dos registros dos
instrumentos avaliativos das escolas” para que esta “se utilize de
suas
informações,
para
tomar
decisões
quanto
a
encaminhamentos para aprimorar o desenvolvimento da
formação docente na escola [...]”. (MATO GROSSO, 2017, p. 165).
E ainda realçam a preocupação de que os registros dos resultados
desta formação “são ainda objetos de pesquisa a serem analisados
frente a resultados de indicadores avaliativos externos de
proficiência, a fim de se verificar quais têm sido os seus impactos,
nesse aspecto”. Já no documento orientativo da SEDUC/MT de
2018 para a formação de docentes na escola se mantém as
orientações sobre estes assuntos.
Esta orientação já havia sido constatada em outros
documentos orientadores (2016, 2017) desta política de formação
continuada de professores. Assim sendo, ao tratar da
responsabilidade da equipe da Secretaria Estadual de Educação,
os termos utilizados demonstram que são marcantes as
características das políticas de responsabilização, pois a
responsabilidade com o processo educativo e com a formação
continuada passa a ser delegada às escolas e ao coletivo de
profissionais que nelas atuam.
Day (2001) e Nóvoa (1997), afirmam que a formação
continuada de docente no interior da escola pode fortalecer o
trabalho e a identidade docente, e isto se faz presente nos
documentos de orientações da formação continuada apresentados
pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura de Mato Grosso.
Mas, percebe-se também que a formação definida nos
documentos orientadores possui uma perspectiva tecnicista,
deixando de lado a reflexão sobre o próprio trabalho:
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Também devem ser utilizados para levantamento de necessidades
formativas dos docentes os planos de ensino e as avaliações
internas e externas. A análise de resultados de avaliações fornece
informações, para que ele possa subsidiar a formulação e a
reformulação de práticas de ensino. Com isso, enquanto formula e
reformula, vai levantando o que precisa estudar para melhor
ensinar. (MATO GROSSO, 2017, p. 157).

Esta definição, que já havia sido identificada em outros
documentos orientadores, permaneceu no documento de 2018;
este viés de formação se distancia da possibilidade de que o
professor venha a desenvolver um trabalho docente com vistas a
uma maior organização escolar que leve a uma prática crítico
reflexiva, pois não promove uma autonomia profissional e tende a
resultar em controle e regulação do trabalho docente por meio da
tecnicização do processo de ensino aprendizagem.
Concordamos com Ball que diz que o professor deve ser “[...]
capaz de maximizar o desempenho, capaz de pôr de lado
princípios irrelevantes ou compromissos sociais obsoletos [...] A
noção de fazer um bom trabalho é reduzida a uma ‘tênue’ versão
de profissionalismo assente na responsabilidade pelos resultados
mensuráveis”. (BALL, 2005, p. 22).
Os documentos analisados, neste estudo, sobre a formação
docente na da rede pública estadual de ensino de Mato Grosso
também apresentam indicação de que a participação dos
professores na construção dos rumos desta política de formação
continuada pode acontecer: “[...] participar da elaboração do
projeto de formação docente na escola, em todas as suas etapas”
(MATO GROSSO, 2017, p. 156). Algo que já havia sido
identificado anteriormente e permaneceu no documento de
orientação de 2018.
A partir da análise dos documentos, observa-se que esta
perspectiva esteve presente em outros orientativos, bem como nos
orientativos de 2017 e 2018, porém com um direcionamento à
prática escolar:
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Esse professor, sujeito da formação, enxerga no projeto de formação
docente na escola uma oportunidade de indagar com os pares, o
ensino que promovem, de pesquisar com os pares para evidenciar
dificuldades de aprendizagem dos alunos, causas dessas
dificuldades e estratégias para lidar com elas. (MATO GROSSO,
2017, p. 152).
A formação continuada é também uma necessidade. Nesse caso, ela
é entendida como processo de desenvolvimento dos profissionais
da educação, o qual acontece, principalmente, em seu contexto de
trabalho: a escola [...]. (MATO GROSSO, 2018, p. 8).

Mesmo tendo a prática de formação continuada marcas
gerencialistas e a perspectiva de estabelecimento de ordenamento
e disciplinamento da identidade e trabalho docente, consideramos
que a rede pública estadual de ensino de Mato Grosso poderá
desenvolver uma cultura reflexiva e um trabalho docente robusto,
podendo criar uma postura politicamente pertinente perante as
situações educativas, onde os professores possam ter ações críticas
e criativas frente ao contexto educacional.
Algumas Considerações
O estudo fez a análise dos documentos orientadores da
formação continuada de professores que ocorre no interior das
escolas da rede estadual de ensino público de Mato Grosso com o
objetivo de identificar as concepções de formação docente e a
influência do neoliberalismo por meio do gerencialismo contidas
nestes documentos orientativos e suas influências na constituição
da identidade e trabalho docente.
Os orientativos analisados demonstram que as definições de
formação docente explicitas nos primeiros documentos
orientativos iam ao encontro de uma formação pautada na
possibilidade de ser o docente o sujeito da formação, e não o
objeto dela. Mas isto se modifica, principalmente a partir da
imposição da ADEPE/MT em 2016. Os princípios formativos
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contidos nos orientativos da formação continuada de professores
da rede estadual pública de ensino de Mato Grosso a partir de
2016 passam a conterem orientações de uma formação tecnicista
marcada por ações de cunho gerencialistas direcionadas por uma
formação controlada e regulada com o objetivo de se alcançar a
melhoria dos índices educacionais da rede de ensino em estudo.
Entende-se que a identidade e o trabalho docente pode estar
sendo reconfigurada no sentido de atender aos interesses do
neoliberalismo que objetiva alcançar cidadãos que atendam às
necessidades do mercado. Isto faz com que a formação continuada
dos docentes deste Estado esteja sendo direcionada para a
subjetivação dos docentes no sentido de atender a preceitos
técnicos, distanciando à docência da construção de uma educação
que se paute na justiça social.
Mas, as análises destes mesmos documentos nos
possibilitaram conferir a ambivalência dessa política no sentido de
que se encontram lacunas nos diferentes documentos analisados
que nos indicam que a ressignificação dessa política pode resultar
num processo formativo que gerem o protagonismo docente nesta
formação com vistas ao fortalecimento da constituição da
identidade e trabalho docente com a perspectiva de uma educação
mais justa e igualitária.
Os documentos orientadores que compõe esta política de
formação continuada de professores, apontam para o fato de que
existe caminhos para que se possibilite que as formações que
ocorrem nas escolas desenvolvam ações educativas que resultem
em um currículo que atendam aos interesses de uma escola que
busque instruir e ensinar algo que contribua para uma educação
de qualidade social. Isso pode ser possível por meio da
ressignificação das orientações da SEDUC/MT com vistas a
favorecer formações que visem o fortalecimento da identidade e
trabalho docente.
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Introdução
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre
a educação escolar indígena na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC, 2018) segundo a percepção de três professoras do Curso
de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão – Campus
de Imperatriz, ofertado pelo Plano Nacional de Formação dos
Professores da Educação Básica (Parfor). O curso é exclusivo para
professores da rede pública de ensino e é ministrado em finais de
semana e em períodos especiais das férias escolares. No âmbito da
docência sua incumbência de formar professores para atuação na
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
O Parfor é uma política nacional para a formação de
professores. Sua finalidade é ofertar a formação inicial e
continuada para os profissionais do magistério da Educação
Básica da rede pública de ensino de todos os municípios
brasileiros. Os cursos são ministrados por 76 instituições públicas
de educação superior, 48 são federais e 28 são estaduais e contam,
também, com a colaboração de 14 universidades comunitárias. O
Parfor visa o alcance os ideais proclamados pela atual
Constituição Federal e pela Lei 9394/96 em relação à formação do
professor que, para se efetivarem, necessitam de políticas públicas
com definição de métodos, ações e responsabilidades
compartilhadas entre os entes federados. É, portanto, uma ação
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conjunta do Ministério da Educação, das Instituições de Ensino
Superior públicas, das Secretarias de Educação dos Estados e dos
Municípios. Estas últimas têm, entre outras, as funções de
levantar o número de professores de seus quadros, não graduados
e/ou com formação inadequada para a matéria que lecionam, e
aprovar as pré-inscrições desses professores.
O campus de Imperatriz atua em cinco municípios com a
oferta do Curso de Pedagogia e, dentre eles, o município de
Grajaú-MA, na região central do estado do Maranhão. Este
município tem uma população indígena muito grande. Fato esse
que contribui para que a presença de alunos/professores
indígenas no curso, também, seja muito grande. Atualmente, dos
82 alunos/professores matriculados no curso, 29 deles são
indígenas do povo Tenetehara. Além disso, tem os que são
casados/as com indígenas e os que não são índios, mas trabalham
nas aldeias. É importante frisar que esse fato é muito significativo,
considerado que todos eles são professores da rede pública de
ensino em suas aldeias e a única forma de cursarem uma
graduação em uma universidade pública de qualidade tem sido
através dos cursos ofertados pelo Parfor.
É importante, também, reafirmar que a educação escolar,
hoje, é um direito constitucional assegurando aos 305 povos
indígenas brasileiros, de forma diferenciada, comunitária,
bilíngue e intercultural. A Constituição Federal de 1988 garante,
ainda, o Ensino Fundamental ministrado em suas línguas
maternas e em escolas situadas nas comunidades, bem como
ministrado através de processos próprios de aprendizagem.
Do ponto de vista legal, o termo Educação Escolar Indígena
passou a designar uma modalidade de educação dentro do
sistema escolar brasileiro e Escola Indígena passou a ser uma
categoria escolar (RODRIGUES, 2020). Assim, considerando esse
contexto, nosso objetivo, neste trabalho, é refletir sobre os desafios
que a BNCC, quando implantada nas escolas de comunidades
indígenas, poderá acarretar aos professores e professoras que
atuam nessas comunidades. Para tanto, realizamos uma entrevista
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com três professoras que lecionam no Curso de Pedagogia do
Parfor, nas turmas de Grajaú-MA que, como já afirmamos,
concentram o maior número de alunos e alunas indígenas.
A educação escolar indígena: os rastros das políticas
indigenistas e a luta dos povos indígenas por uma educação
específica e diferenciada
Há mais de um século, em um contexto de constantes
massacres direcionados aos povos indígenas, o Estado brasileiro
criou - pelo Decreto nº 8.072/1910 - o Serviço de Proteção aos Índios
e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN). Silva (2003),
considera que este decreto foi a primeira estrutura organizacional,
legal, responsável por uma política indigenista. Esse decreto
garantia aos povos indígenas o direito de manifestar suas culturas,
crenças em seus processos de aprendizagem. No entanto, a política
estatal de proteção aos índios tinha como missão garantir-lhe o
resguardo físico até sua assimilação à cultura nacional, cujo
objetivo final era, progressivamente, transformá-los em
trabalhadores nacionais. Para tanto, o processo educativo era
organizado de acordo o seu grau de assimilação à cultura nacional.
Nesse processo, “[...] a adequação das escolas às condições e
necessidades de cada grupo indígena não se dava em função da
diversidade cultural de cada povo”. (FERREIRA, 2001, p. 75), mas
da possibilidade de adaptação deles aos interesses do Estado.
A extinção do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), que tinha
como objetivo assimilação desses povos indígenas à cultura
nacional, e a criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em
1967, como órgão oficial responsável pela promoção e proteção
aos direitos dos povos indígenas, marcam uma fase importante na
vida dos indígenas. Embora dando continuidade à política do SPI,
a FUNAI apresentou algumas modificações no tocante as funções
educativas como, por exemplo, o fato de que a escola deveria ser
assumida integralmente pelo índio, sob o princípio de que a
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educação escolar deveria interferir o mínimo possível nos valores
culturais de cada povo.
A FUNAI reconhecia a importância do ensino bilíngue como
meio de assegurar e respeitar o patrimônio cultural das
comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios de
expressão. Porém, o processo escolar pautava-se na integração dos
indígenas à cultura nacional. Fato esse, também, muito claro no
próprio Estatuto do Índio onde afirmava que sua educação escolar
seria “[...] orientada para a integração na comunhão nacional”
(BRASIL, 1973). Assim, o ensino bilíngue se firmou “[...] como
tática para assegurar interesses civilizatórios do Estado,
favorecendo o acesso dos índios ao sistema nacional, da mesma
forma que fazem os missionários evangélicos, que procuravam a
conversão religiosa” (FERREIRA, 2001, p. 76). A educação foi
considerada um avanço e, ao mesmo tempo, um retrocesso,
considerando que a política educacional assimilacionista do SPI e
a integracionista da FUNAI foram conduzidas por objetivos
civilizatórios, acreditando que submetendo os indígenas a uma
educação voltada a esses objetivos eles chegariam ao estágio final
de integração e, portanto, atenderiam ao propósito em que se
basearam as leis de proteção ao índio: integrá-los de forma
progressiva e harmônica à comunhão nacional.
Contudo, contrariamente a essas previsões, a partir do final
dos anos 1970, em pleno Governo Militar, o Movimento Indígena
começou a se fortalecer juntamente com organizações da sociedade
civil apoiando os povos indígenas na superação da política
integracionista do Estado brasileiro1. Para Silva (2003), as
Na década de 1970, surgiram as primeiras organizações não-governamentais de
apoio às causas indígenas, como a Operação Anchieta - OPAN (1969). Atualmente,
existem a Operação Amazônia Nativa, o Conselho Indigenista Missionário - CIMI
(1972) (Estas duas consideradas precursoras), a Associação Nacional de Apoio ao
Índio/Porto Alegre - ANAI/POA (1977), a Associação Nacional de Apoio ao
Índio/Bahia - ANAI/BA (1979), a Comissão Pró-Índio do Acre - CPI/AC (1979), a
Comissão Pró-Índio de São Paulo - CPI/SP (1978), a Comissão pela Criação do
Parque Yanomami - CCPY (1978), o Centro de Trabalho Indigenista - CTI (1979), o
1
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Organizações não Governamentais (ONGs), articuladas com o
Movimento Indígena, através de experiências educacionais
interculturais e bilíngues em terras de comunidades indígenas,
contribuíram com a definição da maior parte do que há, hoje, na
legislação brasileira e nas políticas públicas, no que se refere à
educação escolar indígena. Porém, foi somente com a Constituição
Federal de 1988 que se estabeleceu o marco legal que garantiu a
esses povos uma educação escolar, realmente, indígena ao
determinar a garantia do direito e do respeito às organizações
sociais, as crenças, os valores, as línguas e o jeito de viver de cada
povo. A Constituição Federal de 1988 garantiu, também, o direito
de acesso ao conhecimento científico, filosófico, artístico e político a
cada povo indígena, mas sem excluir seus saberes locais, sua
cultura e suas identidades. Assegurou, com isso, a utilização de
seus processos próprios de aprendizagem, bem como o uso de suas
línguas maternas dentro de seus territórios como fortalecimento de
suas identidades. Portanto, uma educação escolar diferenciada sem
prejuízo de conhecimentos de outras culturas.
Em consonância com a Constituição Federal de 1988, a Lei
9.394/96 determina que a formação de docentes para atuar na
Educação Básica, em todos os níveis e modalidades, far-se-á em
nível superior respeitando as especificidades de cada povo

Grupo de Trabalho Missionário Evangélico - GTME (1979), o Centro Ecumênico de
Documentação e Informação - CEDI (1974) e o Instituto de Estudos SócioEconômicos - INESC (1979), hoje Instituto Socioambiental - ISA (1994). A partir
dos anos 1980, outras organizações em defesa das causas indígenas foram
surgindo, tais como o Conselho de Missão Entre Índios - Comin (1982), o Centro de
Pesquisa Indígena - CPI (1989), a Associação Vida e Ambiente - AVA (1994), o
Grupo de Apoio ao Índio - GAIN (1986), o Instituto de Antropologia e Meio
Ambiente - IAMÁ (1989), o Centro Maguta - Maguta (1985), o Movimento de
Apoio à Resistência Waimiri Atroari - MAREWA (1983), o Grupo de Educação
Indígena - USP/MARI (1989), o Núcleo de Cultura Indígena - NCI (1985), a
Pesquisa Estudo Terras Indígenas/Museu Nacional - Peti/MN (1986), o Núcleo de
Direitos Indígenas - NDI (1988), o Grupo Mulher - Educação Indígena - Grumin, o
Grupo Recifense de Apoio à Causa Indígena - GRACI, o Grupo de Apoio ao Índio
Pataxó – GAIPA (FUNARI e PIÑON, 1994).
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(BRASIL, 1996). No tocante à educação escolar indígena a Lei
9494/96 garante aos índios o acesso às informações, aos
conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e
demais sociedades indígenas, mantendo programas de formação
de pessoal especializado, destinados à educação escolar nas
próprias comunidades indígenas e “[...] desenvolver currículos e
programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais
correspondentes às respectivas comunidades” (BRASIL, 1996).
Assim sendo, a educação escolar indígena, incluindo a formação
de seus professores, não pode ser pensada sem a participação
direta das comunidades, visto que o princípio da especificidade se
concretiza quando a comunidade decide o papel da escola, o que
ensinar e aprender e o que espera da educação para o futuro.
Portanto, qualquer dispositivo legal que não respeitar esses
princípios incorrerá em prática de ilegalidade.
Como política afirmativa, no sentido de colocar em prática o
que preceitua a Constituição Federal e a Lei 9.394/96, o Ministério
de Educação publicou, em 1998, o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Indígena (RCNEI), cuja elaboração contou com a
participação de representações e professores indígenas. É um
documento formativo que oferece subsídios e orientações para a
elaboração de programas de educação escolar indígena de modo a
atender aos anseios e aos interesses das comunidades indígenas e à
formação de educadores capazes de assumir as tarefas escolares
nas comunidades e de técnicos aptos a apoiá-las e viabilizá-las
(BRASIL, 1998). O RCNEI é um documento extremamente
cuidadoso no trato da pluralidade cultural e heterogeneidade de
práticas educativas indígenas. Conseguiu sistematizar um consenso
no sentido de subsidiar as diversas interpretações e propostas de
construções pedagógicas e curriculares para os povos indígenas.
Porém, reconhecemos os entraves para a oferta dos cursos de
formação dos professores para atuar na educação escolar indígena
baseada nos princípios da especificidade e da diferença.
Outro documento que também defende que a formação dos
professores, considerando as especificidades indígenas, quando
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for o caso, garantida em serviço - concomitantemente com a sua
própria escolarização - é a Resolução Nº 3/1999 (BRASIL, 1999).
Ela defende que a atividade docente nas aldeias deve ser exercida
prioritariamente por professores indígenas, oriundos de sua
respectiva etnia. Defende, também que o grau de escolarização
não o impede de exercer a docência. Assim, do ponto de vista
legal, o Estado é responsável em promover a formação inicial e
continuada dos professores indígenas, com o objetivo de qualificálos para o exercício da docência em suas comunidades, a partir
dos seus princípios e das especificidades locais, do bilinguismo,
da interculturalidade e da diferença. No entanto, acreditamos que
esse preceito legal ainda não foi concretizado, pois, conforme o
último Censo Escolar Indígena, realizado em 1999 e publicado em
2001, do total de 3.059 professores mais de 50% contavam apenas
com a conclusão do Ensino Fundamental e somente pouco mais
de 17% tinham o Ensino Médio, na modalidade magistério
indígena. Esses dados foram importantes para que o MEC
traçasse metas para a formação de professores indígenas.
Acreditamos que certamente esse quadro já sofreu alterações, mas
acreditamos, também, que não foram mudanças tão significativas.
A partir desse diagnóstico e da legislação que o antecede, o
Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001 reforçou a
responsabilidade legal dos Estados em relação à educação
indígena, com a finalidade de “Instituir e regulamentar nos
sistemas estaduais de ensino, a profissionalização e
reconhecimento público do magistério indígena, com a categoria
de professores indígenas como carreira específica do magistério”
(BRASIL, 2001). Essa medida, do PNE, teve o caráter de reforçar a
responsabilidade dos Estados em relação à educação escolar dos
povos indígenas.
Antes do PNE de 2001 a formação dos professores indígenas
era ofertada, em sua maioria, em nível médio, mas o PNE vai
além e propõe, na meta 17, em um prazo de “[...] dois anos após
sua publicação, um plano para a implementação de programas
especiais de formação de professores indígenas em nível superior,
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através da colaboração das universidades e de instituições de
nível equivalente” (BRASIL, 2001, p. 146). O que se observa diante
da organização do texto do PNE de 2001, foi uma atenção especial
em relação à educação escolar dos povos indígenas. Essa medida
resultou em políticas como o Parfor, contribuindo para que a
universidade pública chegue a todos os municípios brasileiros
com a formação de professores.
Já no PNE para o decênio 2014/2024 trata a educação escolar
indígena de forma genérica. Quanto à formação de professores
destaca que durante a vigência do documento devem-se
programar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e
regionais e para favorecer o acesso das populações do campo e
das comunidades indígenas e quilombolas a programas de
mestrado e doutorado (BRASIL, 2014). Fala, também, de expandir
atendimento específico a populações do campo, comunidades
indígenas e quilombolas, em relação a acesso, permanência,
conclusão e formação de profissionais para atuação nessas
populações e considerar as especificidades socioculturais das
escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas no
provimento de cargos efetivos para essas escolas.
Entendemos que, do ponto de vista legal, tratar um assunto
de forma genérica é uma forma de negligenciar. E é aqui que
encontramos o ponto em comum entre o PNE 2014/2024 e a
BNCC. Ambos negligenciam a educação escolar indígena ao tratála de forma genérica, sem entrar em suas especificidades e das
especificidades dos povos indígenas. Esses dois documentos
tratam dessa modalidade de ensino sem, no entanto, esclarecer
como, quem, porque, com que fazer e quando. Nessa ordem ela
não contribui para a construção de uma proposta educacional
própria às escolas indígenas. Pois foi construída sem a
participação das comunidades escolares.
Um dos maiores obstáculos para que os direitos saiam do
papel e se concretizem no chão das aldeias de 365 povos
indígenas, que falam 274 línguas, tem sido o entrave político, ou
seja, a falta de reconhecimento da diversidade cultural entre os
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próprios povos indígenas e a diversidade linguística. Diante desta
pluralidade cultural é importante que haja um compromisso
desde o Governo Federal para que as políticas públicas se
efetivem e não colidam com as especificidades locais. Somente
assim, segundo Baniwa (2006), haverá possibilidades de as
comunidades indígenas adquirirem visibilidade e sejam
respeitadas como espaço vivo, com suas especificidades culturais
que exige uma educação escolar diferenciada com métodos
próprios de aprendizagem para cada povo indígena.
O que pensam as professoras
Para a construção deste capítulo ouvimos e analisamos o
conteúdo do discurso de três professoras sobre a importância
dada à educação indígena na BNCC e os desafios de sua
implantação no cotidiano de ensinar e aprender nas escolas das
aldeias.
A escolha dessas professoras se deu pelo fato de as mesmas
terem ministrado o maior número de disciplinas nas turmas onde
estudam os alunos indígenas e, em função disso, terem maior
envolvimento com eles, inclusive, realizando atividades dentro
das aldeias. Porém, precisamos esclarecer que nenhuma delas tem
tradição de estudos sobre povos tradicionais ou povos indígenas.
Mas ambas são conhecedoras das realidades locais e,
consequentemente, reunião melhores condições de fazerem uma
análise dos limites e possibilidades que são postos e impostos aos
professores indígenas no âmbito das atividades pedagógicas.
Esclarecemos, também, que ambas são docentes da rede
municipal de ensino de Imperatriz. Aqui, elas estão identificadas
pela letra P, maiúscula, seguida do numeral arábico de 01 a 03,
conforme foram sendo entrevistadas.
Como primeira questão, indagamos como elas tomaram
conhecimento da BNCC (BRASIL, 2018) e qual a necessidade de
realizarem um estudo sobre a sua implantação nas escolas. Uma
professora (P1) tomou conhecimento na universidade e fez um
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estudo por iniciativa própria “A gente tem esse cuidado de estar
sempre pesquisando em relação a esses documentos, a essas
políticas públicas que envolvem diretamente ou indiretamente o
nosso fazer pedagógico” (P1). As demais (P2 e P3) tomaram
conhecimento através do trabalho nas escolas do município e
realizaram um estudo por força do trabalho. O fato de elas terem
tomado conhecimento e estudarem a Base nas escolas onde
trabalham, e por força do trabalho, parece obvio. No entanto, o
comodismo não é obvio como parece ser. Ele é carregado de uma
ideologia que nos faz pensar a situação não-cotidiana como coisa
do cotidiano. E aí, por ser cotidiana, reduzimos o nosso esforço de
pensar a situação (MELLO, 2000). Nesse sentido, em especial nos
chama atenção um trecho do depoimento da de uma das
professoras onde ela relata que: “Aqui na universidade fizemos
um estudo porque os alunos viviam procurando saber sobre ela”
BNCC (BRASIL, 2018, p3). E se os alunos não tivessem forçado
para terem esse entendimento? Lembrando que todos os alunos
do Parfor são professores, e isso nos faz deduzir que o interesse
deles foi motivado por força do trabalho nas escolas onde atuam
como professores.
A BNCC é obrigatória e, uma vez implantada, terá influência
direta na elaboração dos currículos das escolas, na formação dos
profissionais de educação, como também nos processos
avaliativos das escolas e dos sistemas de ensino. Os documentos
anteriores a ela, como os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e outros,
não tinham força de lei, mas é importante lembrar que a intenção
era justamente a de não ter um caráter impositivo, afinal eles se
estabeleceram em um contexto de incentivo ao fortalecimento da
democracia após o Governo Militar que durou mais de 20 anos.
Os PCNs sugeriam conteúdos e metodologias e as DCNs, por
sua vez, incentivavam o caráter político e democrático da
educação e reforçavam as políticas afirmativas voltadas para a
ética, para a política e para a cidadania. Diferentemente do
momento atual, que nos últimos anos temos vistos sucessivos
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ataques às conquistas democráticas e que culminou com a eleição
de um Presidente da República que, em menos de dois anos de
mandato, já colecionou ataques às Ciências Sociais e Humanas e a
Educação de forma jamais vista na história da Educação
Brasileira. Cabe-nos então indagar por que, então, a eminência de
uma nova Base para a Educação Básica e, justo, neste momento
histórico. O que a BNCC garante que demais documentos ainda
não haviam garantido?2
Indagadas sobre as contribuições que a BNCC pode trazer à
educação em comunidades indígenas as professoras demonstram
leituras e interpretações diferentes em relação ao referido
documento. “Acredito que ela não vai contemplar. No meu olhar,
ela não vai contemplar a realidade cultural do povo [indígena],
porque ela é muito voltada, ainda, dentro dessa linha homogênea,
do padrão estabelecido do cenário econômico brasileiro e
mundial” (P1). De fato, a reforma curricular proposta pela BNCC
está permeada pela racionalidade neoliberal de condução e
investimento em capital humano para a força produtiva.
As demais professoras (P2 e P3) acreditam que todos os
povos foram contemplados. “Na verdade, a BNCC não fala
diretamente, mas fala de diversidade, de equidade, garantia de
direitos. Inclusive cita as comunidades indígenas e quilombolas”
(P2). No mesmo sentido, outra professora afirma que: “A BNCC é
um documento genérico. À primeira vista parece ser um
documento bem elaborado, bem unificado, teve a participação de
professores... De modo geral, acho que contemplou todas as
classes sociais” (P3). As entrelinhas são traiçoeiras e facilmente
nos levam a tropeçar nas palavras e distorcer o entendimento das
Ao fazermos esses questionamentos, não estamos rejeitando a BNCC, afinal,
sabemos a elaboração de uma base nacional para a educação básica está prevista
na Constituição Federal (1988), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB/1996) e Plano Nacional de Educação (2014–2024). O que questionamentos é
o fato de ela ter sido elaborada no contexto reformista do governo que se
instaurou com a ruptura institucional pós-impeachment (2016) como tentativa de
desmantelamento de conquistas adquiridas.
2
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mensagens. Saviani (2007, p. 176) recomenda que ao analisarmos
um documento “[...] não é suficiente analisar o texto; é preciso
examinar o contexto. Não basta ler nas linhas; é necessário ler nas
entrelinhas”. As afirmações das professoras demonstram muito
bem o que Saviani recomenda. Demonstram uma leitura frágil,
apressada, obvia. E na leitura apressada, o indivíduo reconstrói,
com suas palavras, um entendimento tal como o dono da
mensagem deseja que seu interlocutor a tenha.
Uma das professoras (P3) diz que a BNCC é um documento
bem unificado. O perigo é que a professora fala isso como sinônimo
de coisa boa. Porém, ela não está sozinha nessa forma de pensar.
No dia a dia, em conversas informais, percebemos que muitos
professores defendem que a unificação é uma forma de promover
a igualdade no sistema educacional brasileiro. No entanto, isso é
uma grande ingenuidade porque a pretensão de que todas as
escolas sigam a mesma proposta curricular e a mesma orientação
pedagógica, tende a ocultar o fato de que uma proposta assim não
se preocupa com as especificidades de cada povo. Vale lembrar
que um currículo igual não é a mesma coisa que oportunidades
iguais. “Se há desigualdades no sistema educativo [...] isso se deve
ao investimento diferenciado na carreira do professor e nas
condições de trabalho nas escolas, nas condições de vida das
famílias e nas condições de estudo dos discentes”. (LOPES, 2018,
p. 25). Unificar o currículo é ignorar que existem outros sujeitos
que demandam outras pedagogias. (ARROYO, 2017). Entendemos
que o currículo só tem sentido se for construído de forma
contextualizada porque a escola precisa atender, também, as
demandas e necessidades que não são homogêneas.
O que os currículos podem se equiparar é em relação ao
papel da escola que é, prioritariamente, a socialização e
apropriação do saber sistematizado. “A escola diz respeito ao
conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao
saber sistematizado e não ao saber fragmentado; à cultura erudita
e não à cultura popular”. (SAVIANI 2008, p. 14). Além disso, uma
das formas infalíveis de alienação “[...] é aquela na qual os
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indivíduos humanos são impedidos de apropriarem-se da riqueza
material e intelectual produzida socialmente e incorporada ao ser
genérico humano”. (DUARTE, 2006, p. 282). É, também, uma das
mais cruéis, porque se dá no nível de privação do enriquecimento
do gênero humano.
Ao mesmo tempo em que enfatizamos a necessidade de
apropriação do saber sistematizado, por parte do aluno,
reconhecemos que eles, por serem diferentes, não produzem e nem
mobilizam capacidade mentais da mesma forma, porque o
desenvolvimento humano depende mais das condições materiais
de vida do que das condições biológicas. Essa condição reforça a
necessidade de os currículos escolares respeitarem as
especificidades de cada região e de cada sujeito singular. Nesse
sentido, indagamos porque a BNCC está sendo mais discutida e
mais aceita do que as políticas e propostas anteriores, como as
DCNs e os PCNs e a que fatores elas atribuem tal aceitação. Duas
professoras (P2 e P3) não quiseram responder. A professora que
respondeu afirmou que vê um lado positivo e um lado negativo
nessa aceitação. Positivo porque “[...] precisamos, realmente,
discutir a BNCC, afinal ela é um documento legal que, querendo ou
não, será implantado nas escolas” (P1). Realmente, é importante
que se entenda o processo histórico que gera os documentos que
regem as nossas ações e comportamentos. Não podemos fugir
dessa realidade. O lado negativo, segundo a professora, “[...] é o
fato de ela ser implantada sem discussão nenhuma, como se fosse a
salvação da educação. Essa aceitação vem se dando em função de
uma propaganda muito grande por parte do Governo” (P1). A
professora informa que há um jogo de interesse do capital
internacional e que o Brasil está nesse jogo e precisa atingir metas
pra não ficar fora da grande competição econômica.
A professora fez uma leitura bastante lúcida da conjuntura
em que a educação pública brasileira se encontra. Para ela, a base
tende ao alinhamento às políticas de interesse do capital.
Realmente, na ótica dos defensores da doutrina neoliberal, o
desenvolvimento econômico, fomentado pelo aparato técnico-
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científico, garante, por si só, a superação das desigualdades
sociais. Inclusive do grande capital argumentam que enquanto o
Brasil não enxugar a máquina estatal, não conseguirá entrar no
mundo competitivo dos grandes mercados. Assim, as principais
providências decorrentes dessas políticas estão sendo as
privatizações, as parcerias com instituições não-governamentais, a
flexibilidade dos recursos, entre outras, estabelecendo uma nova
relação entre Estado e sociedade (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSHI,
2007). Conforme Paiva (2002, p. 59): “Transfere-se do social para o
individual a responsabilidade pela inserção profissional dos
indivíduos”. Tal representação não se limita às relações de
trabalho, e se estende a todos os campos da vida social, afetando
as políticas públicas. É a partir dessa visão que se operaram
grandes mudanças no sistema educacional, orientadas pela lógica
financeira, visando adequá-lo aos novos rumos do Estado.
Por fim, indagamos sobre os principais desafios para colocar
em prática, no interior das instituições de ensino, os
conhecimentos e as metodologias propostos na BNCC.
Na verdade, acredito que não houve nenhuma discussão com eles
sobre tal. Então, o que os meus alunos visualizaram é muito raso,
como você estabeleceu aí, na sala de aula [...]. Então, eu acredito
que ainda não contempla a realidade cultural dos povos indígenas,
dentro da educação escolar dos povos indígenas (P1).
O grande desafio é a falta de condições no interior das escolas. Hoje
se fala muito em metodologias ativas, mas o que prevalece, mesmo,
é a criança confinada numa sala de aula junto com outras trinta ou
quarenta crianças (P2).
O desafio é querer fazer algo novo com a velha estrutura da escola
sem a mínima condição de trabalho. Mas o compromisso com a
educação e a democracia, que deveriam ser prioritários, foi
colocado em segundo plano, dando lugar a interesses privados,
relações de poder, alianças entre partidos políticos, interesses
corporativos e instituições capitalistas (P3).
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Também, como a professor P1, acreditamos que o
aprofundamento teórico permitirá encontrar os nexos essenciais
entre as condições internas da escola e as condições externas que
determinam, em grande parte, a atitude dos sujeitos da educação
no processo educativo.
As demais professoras (P2 e P3) caminharam pela trilha da
obviedade. Sabemos que as condições das escolas não são boas
nem nos grandes centros. E olhando as escolas de comunidades
rurais, quilombolas, e especialmente as indígenas, consta-se que
elas foram construídas para representar “[...] a intenção
dominadora e assimiladora da escola sobre as culturas indígenas
com construções que não dialogavam com os conhecimentos e as
concepções indígenas sobre edificações e ocupação espacial”
(BRASIL, 2007, p. 83). Portanto, qualquer discurso que aponte,
hoje, a falta de estrutura da escola é cair na obviedade que, como
já falamos, é uma forma de evitar o esforço de compreensão da
realidade, como ela é produzida e reproduzida.
O maior desafio hoje, para os professores de comunidades
indígenas em relação à BNCC é o fato de ela estar sendo vista e
aplicado como currículo e não como referência para o currículo. E
também o fato de estar sendo imposta às escolas de comunidades
indígenas sem os devidos esclarecimentos. Isso, é claro, não é uma
questão oficial do documento, trata-se de uma política local que,
também prima pela exclusão.
Conclusão
O sistema educacional brasileiro sempre foi permeado por
disputas entre diferentes segmentos, sobretudo, com interesses
antagônicos. Um olhar mais atento para a legislação educacional
brasileira revela que da aprovação do Decreto nº 8.072, em 1910,
ao lançamento da BNCC em 2017, foram mais de cem anos de luta
dos povos indígenas por uma educação pública, gratuita e
diferenciada. Nesse contexto, resguardadas as devidas proporções
eles alcançaram muitas conquistas, principalmente após a
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promulgação de Constituição Federal de 1988 e da Lei 9394/96. No
entanto, a partir da aprovação do PNE 2014/2018 essas conquistas
estão em quadra livre pela tática da indiferença e do
obscurantismo. Dito de outra forma, pelo descaso deliberado para
com esses povos. Descaso esse que foi seguido com mais ênfase
pela BNCC que, dando continuidade à política de exclusão do
PNE 2014/2024, corre na contramão de todas as proposições
teóricas de currículos que defendem e respeitam o direito à
diversidade e à diferença no campo educacional.
Para a análise que aqui apresentamos, centramos nossa
atenção nas percepções de três professoras acerca dos desafios e
das contribuições que podem advir da implantação da BNCC em
escolas de comunidades indígenas. As professoras apresentaram
posicionamentos bastante divergentes. Duas delas entendem que
a BNCC contempla a educação dos povos indígenas porque o
documento é genérico e fala de diversidade cultural. E também,
porque teve a participação de professores em sua elaboração.
Essas divergências no modo de pensar das professoras é um fato
que se repete no meio acadêmico e educacional de modo geral.
Ou seja, não há consenso. E é, também, uma característica de
nossa sociedade.
Não obscurecemos o direito que elas têm de fazerem essa
leitura e tirarem suas próprias conclusões. No entanto,
entendemos que uma leitura mais apurada da BNCC revelará que
ela navega na contramão de uma educação escolar indígena
diferenciada, bilíngue e intercultural. Inclusive, contrariando o
ordenamento jurídico brasileiro, que garanta essa diferenciação
aos povos indígenas.
Para uma das entrevistadas as perspectivas trazidas pela
BNCC não são nada animadoras para os povos indígenas, uma
vez que a educação por eles buscada e conquistada a troco de
muitas vidas humanas foi silenciada no referido documento
normativo. De fato, ou pela tática do silenciamento, as duas
resoluções que, conjuntamente, compõem a BNCC (BRASIL, 2017,
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e BRASIL, 2018), não reconhecem as especificidades da educação
em contextos e comunidades indígenas.
Por fim, apesar dos discursos governistas em defesa da
BNCC, o compromisso com a educação e a democracia, que
deveria ser prioritário, deu lugar a interesses privados, relações de
poder, alianças entre partidos políticos, agentes educacionais e
lobbies educativos, sindicatos corporativos e instituições
capitalistas. Em suma, a Base ignorou o posicionamento dos
educadores, dos pesquisadores progressistas, derrubou avanços
conquistados a troco de lutas de vida inteira para defender os
interesses do capital, afinados com os interesses de grandes
corporações empresariais e organismos financeiros internacionais,
seguindo os preceitos do neoliberalismo - estado mínimo,
flexibilização, controle e privatização - de forma que,
inevitavelmente, precariza ainda mais a educação pública.
O que nos resta, então, para os professores é ressignificar no
sentido de ganhar novos sentidos e possibilidades àquilo que
ainda temos.
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CURRÍCULO E ENSINO:
DESAFIOS DOCENTES COM AS TECNOLOGIAS
E AULAS REMOTAS
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Antônio Luiz Alencar Miranda – UEMA/CNPq/FAPEMA

Introdução
A sociedade contemporânea mundial, desde o início do ano
de 2020, passa por momentos conturbados em todos setores –
econômico, político, social e educacional ocasionado de modo
especial pela pandemia do novo Coronavírus – Covid–19. No
Brasil, estamos vivenciando momentos difíceis de incertezas
quanto ao futuro e em meio à maior crise sanitária da história
surgem possibilidades de novas formas de aprendizagens em
todas as áreas.
Nesse contexto, a educação brasileira precisa acompanhar e
se adequar as contínuas transformações que impactam
diretamente na formação docente, exigindo a construção de um
novo perfil docente que necessita buscar alternativas que
contribuam para minimizar os danos causados pela pandemia do
novo Coronavírus – Covid 19. É necessário considerar que o
professor da escola pública enfrenta as questões econômicas e
sociais que se constituem obstáculos e fator de exclusão para
professores e estudantes.
Os educadores, ao longo desse período, vale ressaltar sem o
devido apoio e formação, têm buscado alternativas para
minimizar o prejuízo que está sendo deixado por conta do
isolamento social e suspensão das aulas, valendo-se da utilização
do uso das tecnologias da informação e comunicação, através de
aulas remotas conforme normatização do Ministério da Educação
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(Portaria de nº 343), que dispõe sobre a substituição das aulas
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação
de pandemia do novo Coronavírus - COVID-19.
As escolas estão diante de um novo desafio: como manter
alunos e professores na sala de aula garantindo o direito
constitucional à aprendizagem diante da ameaça do novo
Coronavírus, entendendo que alunos e professores enfrentam
muitas dificuldades de acesso e domínio das ferramentas
tecnológicas? Essas aulas serão ministradas por professores, que
tiveram que se reinventar a forma de dar aulas e adaptar a essa
nova proposta de ensino.
Muitos docentes desconhecem ou não utilizam recursos
tecnológicos em suas aulas, e que essa transição imediata sem
planejamento prévio para o ensino online, tem se constituído um
complexo desafio, a utilização das TICs – Tecnologias da
Informação e da Comunicação, não fez e ainda não faz parte do
currículo da estrutura de formação dos cursos de licenciatura.
O atual contexto pandêmico vem se constituindo em espaço
de disputas, contradições e aprendizagem dos vários aspectos de
ser professor. Proporcionando momentos de reaprender e
retroalimentar os conhecimentos que foram produzidos ao longo
dos anos de formação e autoformação. Para a realização da prática
pedagógica existem inúmeros desafios, como as condições de
trabalho, salários aviltantes, salas superlotadas e as jornadas
dupla e tripla em seu cotidiano, agora os educadores se deparam
com um novo desafio, dominar o uso das tecnologias da
informação e da comunicação para cumprir seu oficio professoral
em tempos de isolamento social causado pela pandemia do novo
Coronavírus – COVID 19.
A busca por compreender e conseguir separar educação remota
de Educação a Distância EaD é outro desafio que enfrentam os
docentes nesse tempo de pandemia. As aulas remotas geralmente
são oferecidas no mesmo horário convencional da aula presencial e
seu formato é diferente do formato trabalhado em EaD que possui
metodologia e material definidos.
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Diante do exposto, a inserção das tecnologias da informação
e da comunicação no ensino, na prática docente e na
aprendizagem dos alunos nos impulsiona a repensar o currículo
que está posto. O foco das atenções e as discussões precisam estar
voltadas para o currículo, assim como para as significativas
modificações que precisam ser realizadas
na educação, para
atender não somente o momento que estamos vivenciando, mais o
novo modelo de educação e de currículo que doravante se impõe.
Para atender esse novo modelo de ensino, é preciso delinear e
implementar um currículo que atenda e crie condições de
potencializar os conhecimentos existentes e que favoreça seu bom
desempenho, buscando articular não somente os docentes, mas
também os alunos que vivenciam dificuldades nesse momento de
pandemia e que para construírem conhecimento, precisam
atender a uma realidade que requer conhecimentos muito além
do saber teórico.
Este artigo tem como objetivo analisar os desafios docentes
em relação ao uso das tecnologias e aulas remotas em tempos de
pandemia, como objetivos específicos: estabelecer relação entre
currículo, ensino e aulas remotas; refletir sobre as aulas remotas e
o processo formativo dos futuros professores. Num primeiro
momento, discutiremos o currículo em tempos de pandemia
apresentando alguns conceitos de diferentes teóricos sobre
currículo e as implicações do currículo nesse processo. Em diálogo
com diversos autores, é possível delinear o tipo de currículo que
se pretende trabalhar e para qual formação.
Na sequência, buscando dar continuidade à temática sobre
currículo ensino e pandemia tomaremos como aporte teórico:
Esteban (2005), Pedra (1997), Moreira (2014), Sacristán (1999), Silva
(2001), Silva (2013), Bergmann (2018). Nessa perspectiva, faz-se
necessário conhecer e ampliar urgentemente as novas estratégias de
ensino, superando as dificuldades de adaptação e os obstáculos
desse novo modelo que se apresenta pela pouca familiaridade dos
alunos e professores com as aulas remotas. E, por fim,
apresentaremos os dados produzidos por meio de uma pesquisa

167

realizado numa escola de ensino médio da cidade de Caxias que
para proteger a identidade das instituições e seus professores,
usaremos nomes fictícios: a denominamos CEM Cristo Redentor e os
professores serão denominados por letras do alfabeto.
O contato com os professores participantes da pesquisa foi
mediado pelos diretores, o critério de seleção da escola campo de
pesquisa deu-se por esta desenvolver aulas remotas desde o início
da pandemia, o critério de seleção dos professores, que foram
indicados pela gestão, deu-se segundo os diretores pela
disponibilidade em responder as perguntas dos pesquisadores.
Usamos como metodologia na produção dos dados entrevistas
narrativas por meio do aplicativo Whatsapp. Para análise dos
dados, organizamos em eixos conforme os objetivos do artigo.
Deste modo, o texto está estruturado em introdução que apresenta
as informações da pesquisa como problema, objetivo,
desenvolvimento em que aborda as discussões sobre currículo no
contexto da pandemia, e a metodologia que apresenta o percurso
da pesquisa e a análise dos dados que configuram os desafios de
realizar a atividade docente no contexto da educação remota.
Currículo no contexto de pandemia
Pesquisas e discussões sobre currículo têm assumido destaque
no cenário educacional, evidenciando a importância dos estudos
voltados para essa área. O currículo está vinculado diretamente a
todas instituições educacionais e é determinante no fazer
pedagógico, que se expressa na postura docente através das ações,
nas escolhas, na forma como trabalhamos e ensinamos nossos
alunos. O currículo reflete a concepção de sociedade e de ser
humano que queremos formar e como este vai intervir na sociedade.
Discutir currículo significa buscar possibilidade de melhores
maneiras de compreendê-lo e estruturá-lo. Dessa forma, citaremos
algumas definições de diferentes autores: O currículo tem vários
significados: é lugar, espaço, território, é relação de poder, é
trajetória, viagem, percurso, é autobiografia, no currículo se forja
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nossa identidade, é texto, discurso. (SILVA, 2001). “Os currículos são
a expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o
sistema educativo num dado momento, enquanto que através dele se
realizam os fins da educação no ensino escolarizado”. (SACRISTAN,
1998, p. 17). Inúmeros são os conceitos de currículo delineados pelos
teóricos, isso se justifica pela multiplicidade de estudos que são
realizados no campo do currículo, ao ponto que torna difícil escolher
ou delimitar apenas um.
Partindo dessa premissa, adotamos o conceito de Silva (2013),
que currículo é conhecimento cultural e a forma como se reproduz
esse conhecimento através das atividades proporcionadas pela
escola, visando o processo ensino aprendizagem que se reflete
diretamente no processo formativo dos educandos.
O que vai diferenciar os conceitos é a forma como
percebermos e qual a compreensão que temos de currículo. E isso
depende, precisamente, de um movimento dialético do
surgimento das ideias mediadas pelas relações estabelecidas
socialmente, da forma como recebemos e apreendemos os
conhecimentos e da forma como socializamos e queremos que os
nossos alunos compreendam e construam seus próprias
conhecimentos, tornando-se sujeito do processo ensino
aprendizagem.
Assim, é preciso considerar a experiência de vida dos alunos,
a cultura na qual ele está inserido e partindo desses
conhecimentos e experiências possibilitar a compreensão da
complexidade dos conhecimentos sistematizados, ampliando-os
para uma dimensão científica, promovendo a formação de
consciência crítica.
Compreendemos que o processo educativo é complexo e as
diferentes concepções que se tem de currículo e ensino são discutidos
continuamente e dependendo de como se compreende e se internaliza
essas
concepções,
ensinaremos
aos
nossos
alunos
e
desconsideraremos, consequentemente, na maioria das vezes, a
relação que deve existir entre a escola e seus sujeitos, suas
complexidades e rotinas, sua vivência e, principalmente, sobre o que é,
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como se constrói, para que serve e a quem se destina essa construção
do currículo. Nessa perspectiva Freire (1969, p. 129), corrobora:
A educação visa conscientizar os oprimidos, capacitando-os a
refletir criticamente sobre o seu destino, suas responsabilidades e o
seu papel no processo de vencer o atraso do país, as misérias e as
injustiças sociais. Para isso, novos currículos se fazem necessários,
já que o currículo tradicional, abstrato, teórico e desligado da vida
real, não pode jamais desenvolver a consciência crítica do educando

Entendemos dessa forma que é preciso trabalhar os
conteúdos curriculares como instrumento de conscientização e
emancipação, tendo como fio condutor para seleção e organização
dos conteúdos curriculares a realidade efetiva dos alunos. Ao
longo dos anos, a escola foi legitimada como lócus de produção de
ensino, as expectativas dos pais, alunos e da sociedade em geral
estão voltadas para essa compreensão. Faz-se necessário
retraduzir as metodologias de ensino, propor e criar novos
cenários de aprendizagem voltados para a utilização das
tecnologias, utilizando as aulas remotas ou a EaD.
Nessa perspectiva é interessante compreender a diferença
entre EaD e aulas remotas. A modalidade de Educação a Distância
(EaD) tomamos a definição encontrada no Decreto número 5.622
de 19 de dezembro de 2005, em seu artigo 1º, define educação a
distância como:
Art. 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância
como modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em
lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2005, p. 1).

Ao longo dos anos, a EaD tem contribuído significativamente
através da sua metodologia para a descentralização e expansão da
oferta do ensino superior, além de proporcionar acesso à
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educação a alguns estudantes que provavelmente não teria
oportunidade de estudar, se não fosse através das tecnologias da
informação e comunicação. A estrutura curricular da EaD é
planejada para atender por longos períodos.
Ao buscar conceitos sobre aulas remotas, tivemos dificuldades
em pontuar pensamento de teóricos que discutam esse assunto,
considerando que esse é um conteúdo ainda novo que precisa de
mais discussões. Dessa forma, compreendemos que aulas remotas
são ministradas pelos professores, com a utilização das tecnologias.
O professor tem a função de preparar suas aulas lançando mão dos
materiais digitais disponíveis ou produzir seus próprios materiais.
Elas podem ser ao vivo, online e que permite a interação em tempo
real, ou seja, síncronas em que o professor e os alunos estejam ao
mesmo tempo e no mesmo ambiente virtual; gravadas, offline,
assíncronas em que o professor e os alunos ficam desconectados no
tempo e no espaço e que a relação do professor e dos alunos é de
acordo com o tempo de cada um, tendo como base a estrutura
curricular das aulas presenciais. Outro ponto a ser considerado é a
participação dos pais, haja vista que a escola envia atividades em
que os alunos deverão realizar em casa, e os pais ou responsáveis
devem acompanhar seus filhos na realização das mesmas. Muitas
são as ferramentas disponíveis online com opções grátis e pagas.
Nesta perspectiva:
O reconhecimento da multiplicidade de eventos que envolvem
simultaneamente as atividades cotidianas e a superação de
fronteiras delimitadas nos processos de aquisição do conhecimento
são duas questões fundamentais para uma reflexão sobre as
relações entre os indivíduos, a sociedade, o meio social e
principalmente as tecnologias. (AMARAL, 2003, p. 108).

O contexto atual revela profundas alterações nos sistemas de
comunicação e informação evidenciando a necessidade de
repensar a função social da escola, diante do atual contexto que
estamos vivenciando, refletindo sobre as relações estabelecidas
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entre os indivíduos, a sociedade, o meio social e principalmente as
tecnologias.
As possibilidades trazidas pelos novos meios
instauram uma nova forma de apreender a realidade que nos
cerca, bem como criam novos anseios e expectativas. A
interatividade, elemento que caracteriza a relação com a internet,
por exemplo, traz uma mudança fundamental em muitos aspectos
da nossa vida e condição humana e nos processos de aquisição
qualitativa – e não somente quantitativa – do conhecimento. Ou
seja, com a potencialização da inteligência coletiva. (LEVI, 1993).
A escola vivencia novos momentos impulsionados pela
pandemia do Covid 19 e as mudanças impostas pelo isolamento
social mostram que a transição entre ensino presencial para o
ensino online/offline requer planejamento e investimentos que
muitos docentes e alunos não estão preparados para o processo de
ensinar e aprender com as tecnologias. Nesse contexto,
questionamos: como garantir o direito à aprendizagem em
situações tão adversas? Como estabelecer relação entre currículo,
ensino e aulas remotas? A sociedade está caminhando para ser
uma sociedade que aprende de novas maneiras, por novos
caminhos, com novos participantes, de forma contínua.
A sociedade precisa se tornar cada vez mais educadora,
integrando todas as competências e serviços presenciais e digitais.
A educação escolar precisa, gradativamente, ajudar todos a
aprender de forma mais integral, humana, afetiva e ética,
integrando o individual e o social, os diversos ritmos, métodos,
tecnologias, para construir cidadãos plenos em todas as
dimensões. (MORAN, 2008).
A construção do processo formativo exige do professor o
estabelecimento de contato, não somente com os alunos mais
também com a família, haja vista que a colaboração da família é
fundamental para o êxito do trabalho docente nesse momento de
pandemia. Muitos desafios são basilares para fomentar o
entendimento de que as famílias de baixa renda não têm
infraestrutura física que proporcione um processo de
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aprendizagem com sucesso. Muitos não têm computadores,
internet e mesmo pelo celular ainda é um grande desafio aprender.
Já as famílias de classes mais abastadas estão vivenciando
momentos raros de convivência com seus filhos, muitos
delegavam a responsabilidade de educar à escola e agora se
deparam com essa responsabilidade.
Metodologia: o percurso da pesquisa
A pesquisa se caracteriza por uma abordagem qualitativa
(RICHARDISON, 2008), que se firma pela tentativa de uma
compreensão detalhada dos desafios enfrentados pelos
professores em ministrar aula de forma remota em temos de
pandemia. As narrativas segundo Ferreira (2006), permitem
narrar, explicitar, questionar e interpretar práticas vividas e ainda,
possibilitar, mediados pela reflexão, confrontos e reconstruções de
significados e sentidos contidos nas práticas investigadas.
Tomando a explicitação da autora entendemos que as narrativas
têm valor científico que escapa das determinações objetivas do
positivismo.
Os dados desta pesquisa foram produzidos por meio de
narrativas realizadas com professores via Whatsapp. A escola
campo da pesquisa é da rede estadual de ensino e atende o total
de 631 alunos, com um corpo docente formado por 42 professores,
sendo que 10 professores foram indicados pela gestão para
participar da pesquisa, mas desse total apenas 2 professores
enviaram o áudio com a narrativa respondendo à pergunta
geradora. Defendemos que o pensamento dos professores
participantes seja representativo de um coletivo, por serem
produzidos em contexto social e sobre as mesmas determinações.
Deste modo, o que os professores A e B narram, representam a
ideia de outros professores que sofrem influências do mesmo
contexto de pandemia.
A escolha das narrativas enviadas via aplicativo Whatsapp
deu-se por atender a proposta da pesquisa, satisfazer os critérios
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de distanciamento exigidos pela Organização Mundial de Saúde –
OMS, por se constituir um meio acessível aos professores, que em
sua maioria dispõe do aplicativo e por não tomar tempo e/ou
apresentar dificuldades de uso da ferramenta. Mas, os professores
que não enviaram as narrativas, alegaram falta de tempo devido
as demandas de planejamento e execução das aulas remotas.
Organizamos as narrativas dos professores em eixos
temáticos e separamos os eixos de modo a auxiliar no alcance dos
objetivos propostos. Também solicitamos dados de identificação
dos professores participantes como consta no quadro abaixo:
Tempo na
Área de atuação
docência
Mestrado
19 anos
Biologia
Graduação
19 anos
Biologia
Fonte: Criação dos Professores pesquisadores.

Identificação
A
B

Formação

Vemos que os professores apresentam quase duas décadas de
experiência na docência e são profissionais com formação inicial
na área de Biologia, o professor A possui mestrado na área de
atuação. O tempo de experiência profissional permite aos
participantes expor suas análises, considerando as experiências e
dificuldades em aulas presenciais e a distância.
A educação em temos de pandemia e as aulas remotas: desafios
e possibilidades
Com o fechamento das escolas, cerca de 1,5 bilhão de
estudantes ficaram sem aulas presenciais em 160 países, segundo
relatório do Banco Mundial. Muitas escolas têm aproveitado a
situação para desenvolver metodologias novas, com uso de
tecnologias digitais e também se aprofundar naquelas já
existentes. Mas na realidade do Brasil em que as desigualdades
sociais são extremas, as aulas remotas têm se configurado
verdadeiros veículos de exclusão, um percentual pouco
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significativo dos alunos de escolas públicas dispõe de recursos
tecnológicos e garantem acesso às aulas remotas, ficando a maior
parte dos alunos excluídos.
O processo de ensino-aprendizagem tornou-se ainda mais
frágil para classe trabalhadora em temos de pandemia. Assim,
este artigo pretende analisar os desafios docentes em relação ao
uso das tecnologias e aulas remotas em tempos de pandemia para
responder ao questionamento: como manter alunos e professores
na sala de aula garantindo o direito constitucional à
aprendizagem diante da ameaça do novo Coronavírus,
entendendo que alunos e professores enfrentam muitas
dificuldades de acesso e domínio das ferramentas tecnológicas?
Para realização da pesquisa elaboramos a seguinte questão:
professor nos conte sobre sua experiência com o uso das
tecnologias e as aulas remotas. A partir dessa questão
organizamos os dados da análise em três eixo temático, que
contemplam os desafios, a mudança na prática pedagógica e as
possibilidades oportunizadas pelas aulas remotas.
Eixo 1: Os desafios de ministrar aulas remotas
Como mencionado, as aulas remotas são diferentes das aulas
em EaD. Uma das grandes diferenças é que o professor deve criar
a metodologia, adequar recursos e utilizar o mesmo horário e
conteúdo que utilizava nos horários convencionais. No entanto,
como ficam as realidades analógicas como a do Brasil? Esse é um
dos desafios que a pandemia trouxe para governos, educadores,
pais e estudantes. Cabem algumas reflexões para análise da
realidade posta, como: Os professores dominam as tecnologias e
aplicativos disponibilizados pela rede de internet? Houve oferta
de formação docente por parte das secretarias estaduais e
municipais? Existem políticas públicas de inclusão digital que
possam assegurar aprendizagem aos alunos? Como planejar o
desenvolvimento de aulas usando as tecnologias quando muitas
vezes não a dominamos? Essas são questões que surgem em meio
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aos educadores e são objeto de discussões em inúmeras lives que
tratam da educação em tempos de pandemia. Algumas dessas
reflexões foram contempladas nas narrativas dos professores.
Sobre os desafios os interlocutores acrescentaram:
Um dos grandes desafios que nós temos, são as dificuldades desse
momento de pandemia e as aulas remotas é a cultura que ainda é
inócua por nossa parte, dos professores e também por parte dos
alunos, as famílias também são impactadas com tudo isso.
(Professor A)
Foi um desafio imenso no início porque nós tivemos que nos
adequar as novas tecnologias, os aplicativos eram pouco
conhecidos e se eram conhecidos pouco eram explorados, e isso
demandou uma angústia porque vinha o medo de dar tudo errado
na hora da aula e vinha o medo de não conseguir dominar a
tecnologia. (Professor A)

O professor A expõe que o próprio momento vivido se
constitui um desafio. Explica que na sociedade brasileira não
temos uma cultura voltada para o uso das tecnologias e aulas
remotas, nesse ponto acrescenta que os alunos e os pais também
sentem dificuldades, e afirma “aulas remotas é a cultura que
ainda é inócua por nossa parte”. Até essa situação devastadora
invadir a vida da humanidade em especial a vida das escolas
brasileiras, não existiam experiências amplamente difundidas com
o ensino hibrido. De certo modo, existe um certo temor das
tecnologias substituir o professor.
Ao apontar os desafios, o professor “A” cita a dificuldade de
adequação a essa nova prática de aulas remotas e sinaliza “Os
aplicativos eram pouco conhecidos e se eram conhecidos pouco
eram explorados”. Este trecho evidencia a carência sentida pelos
professores no que diz respeito às possibilidades de uso dos
recursos tecnológicos em sala de aula e ainda que o próprio
processo formativo inicial e contínuo contempla esses aspectos.
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O conceito de currículo defendido por Silva (2013), afirma
que é conhecimento cultural e que a escola reproduze esse
conhecimento. A compreensão da autora permite reflexões
importantes ao analisarmos as tecnologias amplamente utilizadas
e difundidas socialmente como produtoras de conhecimento, que
se revelaram fora do contexto de produção do conhecimento no
espaço escolar, sendo os celulares considerados até pouco tempo
como algo que atrapalhava o andamento das aulas.
Deste modo, entendemos que o currículo, o processo
formativo e a prática pedagógica estão desconectados do uso das
tecnologias nas salas de aula e das possibilidades das aulas
remotas como mediação da aprendizagem. Ainda sobre os
desafios das aulas remotas, a professora B acrescenta:
As tecnologias de uma certa forma já vêm sendo introduzidas na
rotina das escolas, mas tivemos que aprender a manusear vários
aplicativos e como foi de uma forma intempestiva não houve
tempo necessário para aproveitar todo o potencial das tecnologias
É o primeiro problema das tecnologias neste momento, não há o
domínio dela por completo. O segundo ponto a ser considerado é
a insegurança de estar sendo entendida, de estar transmitindo
adequadamente as informações para os alunos. Uma vez que
existem vários probleminhas relacionados a isso, quanto a internet
que pode estar boa para mim, mas não está boa para o aluno,
então eu não sei exatamente se eu estou chegando como eu gostaria
para clientela.

Neste sentido, se a humanidade não estava preparada para
uma pandemia, tão pouco as escolas, os professores e
especialmente o currículo dos cursos de formação docente. Daí as
aulas remotas soam como verdadeiros arranjos em que
repentinamente professores e alunos tiveram que iniciar um novo
processo, os aplicativos passaram a se constituir ferramentas de
aprendizagem e o professor uma espécie de programador digital.
A professora B expressa essa compreensão quando diz “As
tecnologias de uma certa forma já vêm sendo introduzidas na
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rotina das escolas, mas tivemos que aprender a manusear vários
aplicativos”. A professora afirma que foi de forma intempestiva
que o uso dos aplicativos e recursos tecnológicos invadiram o
fazer docente, sem chance de repensar a prática e como ela
afirmou “não houve tempo necessário para aproveitar todo o
potencial das tecnologias”. O que nos leva a compreender que
poderia haver uma aprendizagem significativa se o professor
tivesse tipo tempo para aprender usar, se planejar e daí iniciar as
atividades pedagógicas, ainda cabem nesses argumentos a
desigualdade social de alunos e professores que muitas vezes não
dispõem de uma boa internet, de equipamentos de ponta dentre
outros aspectos que viabilizam a exclusão digital.
O pensamento da professora B nos faz refletir o conceito de
currículos como “[...] a expressão do equilíbrio de interesses e
forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado
momento, enquanto que através dele se realizam os fins da
educação no ensino escolarizado”. (SACRISTAN, 1998, p. 17).
Foi possível no processo de análise das narrativas abstrair
reflexões sobre as mudanças no fazer pedagógico e na rotina dos
professores que na atual conjuntura sanitária têm outras
preocupações, como poderemos ver no eixo seguinte.
Eixo 2: As aulas remotas e a prática pedagógica
O que mudou na rotina diária dos professores? Essa é uma
reflexão importante, pois o contexto social, econômico, político e
psicológico tem colocado enfrentamentos diferentes dos que os
professores estavam habituados. Hoje para além do planejamento
diário das aulas, os professores preocupam-se com a internet, se
ela vai estar boa ou vai cair, se os alunos vão assistir os vídeos
aulas, se estes alunos têm aparelhos tecnológicos que possam
viabilizar sua participação em atividades síncronas e assíncronas.
É um universo novo e desafiador, em que o professor muitas
vezes em um espaço adequado irá ministrar aulas, sem contar que
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o momento vivido pela humanidade tem provocado desgastes
psicológicos nos seres humanos em todas as atividades.
Deste modo, a prática pedagógica do professor foi afetada,
como pensar em uma prática emancipadora que viabilize
transformação social, se não conseguimos o alcance devido nas
aulas remotas? Se a maioria dos alunos não tem acesso e quando
tem a aprendizagem não é significativa. Será que estamos vivendo
o ano do não aprender, do apagão do saber? As narrativas dos
professores entrevistados relatam uma rotina pedagógica comum
em território nacional. Como podemos ler nos trechos seguintes:
A preocupação começa nas primeiras horas do dia, em pensar se a
internet não vai falhar, se os slides vão aparecer da forma correta
e se os alunos também vão estar presentes na sala de aula virtual.
(Professor A)
Porque apesar dessa condição de isolamento social, a gente tem
trabalhado até mais do que se estivéssemos na sala de aula.
(Professor A)
Enfim, aos poucos nós tivemos que nos adequar. É uma pena que
um dos problemas do Brasil que é a pobreza dificulta nosso
trabalho, já que uma turma de 30/35 alunos se observa que a
metade ou pouco mais da metade consegue acompanhar essas
aulas remotas. (Professor A)
Mesmo que na sala virtual todos estejam ali se comunicando,
todos estejam conversando, não é a mesma coisa que presencial,
não é a mesma coisa do professor está no embate do dia-a-dia.
(Professor A)
Usualmente na nossa prática pedagógica, as tecnologias que nós
sempre tivemos a disposição foram as usuais e hoje a grande
maioria dos professores utilizam computadores, projetores de
mídia (tipo datashow), TV’s, sons. (Professor A)
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O professor A relata as mudanças na rotina e na prática
pedagógica, e materializa a existência de uma mudança de cenário
especialmente quando expõe que “pensar se a internet não vai
falhar, se os slides vão aparecer da forma correta e se os alunos
também vão estar presentes na sala de aula virtual. Realmente
estamos vivendo um novo vir a ser do fazer docente, cabe indagar
se temos prática pedagógica nesse contexto de incertezas? Tendo
em vista que a prática pedagógica deve produzir mudanças,
emancipação e saber.
O professor é colocado para trabalhar em home office, a partir
disso pensamos na estrutura que esse profissional muitas vezes
não dispõe para realizar sua atividade docente. E ainda, ele está
em casa, mas como explica o professor A “apesar dessa condição
de isolamento social, a gente tem trabalhado até mais do que se
estivéssemos na sala de aula”. O professor também vê
criticamente a situação em que todos os docentes das escolas
públicas do Brasil foram submetidos e narra que “um dos
problemas do Brasil que é a pobreza dificulta nosso trabalho, já
que uma turma de 30/35 alunos observa-se que a metade ou
pouco mais da metade consegue acompanhar essas aulas
remotas. Então, como garantir aprendizagem significativa? Vale
ressaltar que essa não deveria ser apenas uma preocupação dos
professores, mais do poder público. O professor ainda acrescenta
sobre as diferenças de estar nas aulas presenciais e no ambiente
remoto e expõe: Mesmo que na sala virtual todos estejam ali se
comunicando, todos estejam conversando, não é a mesma coisa
que presencial, não é a mesma coisa do professor está no embate
do dia-a-dia.
Recorremos a Freire (1996) que nos auxilia na reflexão sobre a
importância da educação para o país, com formas de conscientizar
o trabalhador, capacitando-os a refletir criticamente sobre o seu
destino, suas responsabilidades e o seu papel no processo de
vencer o atraso do país, as misérias e as injustiças sociais.
A reflexão de Freire é pertinente para a atual situação de
agravamento da saúde, da economia e da educação vivida no
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país. Cabe pensar: A educação remota pode ser libertadora? O
autor afirma que uma educação produtora de conhecimento,
libertaria da opressão necessita de um novo currículo, já que o
currículo tradicional, abstrato, teórico e desligado da vida real,
não contribui para o desenvolvimento da consciência crítica do
educando. (FREIRE, 1969). Desse modo, respondemos o
questionamento acima, a educação remota nos moldes de como
vem acontecendo nas escolas públicas e com toda desigualdade
sócio econômica que se apresenta, jamais será libertadora e crítica.
Eixo 3 - As possibilidades pedagógicas das aulas remotas
Mesmo em contexto de crise é possível aprender e descobrir
coisas novas, o isolamento social tem possibilitado a muitos
brasileiros se reinventarem. Professores que tinham pouco ou
nenhum contato com tecnologia precisaram começar a planejar
aulas, mediadas por telas, junto a seus coordenadores
pedagógicos, ao mesmo tempo em que descobrem sobre o
funcionamento de ferramentas tecnológicas. Com aulas online,
surgiram novos desafios que não eram comuns nos encontros
presenciais como problemas de conexão e engajamento dos alunos
à distância. Mas também apresentam possibilidades para o futuro
como salienta o Professor A:
Eu lhe digo que depois que passar esse momento de pandemia,
essas aulas remotas vão nos servir de lição, porque elas vão ser
um mecanismo complementar no nosso fazer pedagógico, mas
que jamais vai substituir a educação presencial, porque é no
social, no coletivo que eu de maneira particular percebo que o
aluno aprende melhor, por meio da interação com os demais
colegas. (Professor A)
Então eu sempre falo pros meus alunos: “Depois que nós
retornarmos para as aulas presenciais, eles vão ganhar uma
ferramenta a mais de aquisição do conhecimento”. Já que as aulas
remotas poderão também acontecer logo após a ocorrência das
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aulas presenciais no momento de revisão, de tirar dúvidas. E é
basicamente essa experiência que estou tomando, a nossa
dificuldade e o nosso grande desafio é cultural. (Professor A).

O professor A considera as dificuldades postas por esse
momento de pandemia, mas acrescenta que podemos tirar
aprendizados dessa situação e afirma: Eu lhe digo que depois
que passar esse momento de pandemia, essas aulas remotas vão
nos servir de lição, porque elas vão ser um mecanismo
complementar no nosso fazer pedagógico. O professor entende
as dificuldades enfrentadas pela falta de formação e planejamento
para realizar as aulas, externou também os complicadores
econômicos geradores de exclusão, mas não descarta que as aulas
permanecem nos currículos presenciais. Acrescenta a importância
do professor e das aulas presenciais quando narra, “jamais vai
substituir a educação presencial, porque é no social, no coletivo
que eu de maneira particular percebo que o aluno aprende
melhor, por meio da interação com os demais colegas’. O
professor e o contato social na sala de aula formam um ambiente
de estímulos múltiplos para o processo de ensino-aprendizagem,
que não são alcançados pela tecnologia.
Numa análise crítica dos limites e possibilidades das aulas
remotas, o professor A explicita, “Então eu sempre falo pros meus
alunos: “Depois que nós retornarmos para as aulas presenciais,
eles vão ganhar uma ferramenta a mais de aquisição do
conhecimento.’’ O professor acredita que continuará utilizando os
ambientes virtuais de aprendizagem e os aplicativos. E comenta:
“aulas remotas poderão também acontecer logo após a
ocorrência das aulas presenciais no momento de revisão, de tirar
dúvidas. Compreendemos que estas são algumas das
possibilidades deixadas por esse momento de pandemia.
Sabemos dos aspectos que comprometem o processo de
aprendizagem e que não podem ser negligenciados. Mas é preciso
reconhecer o potencial dos recursos tecnológicos como Amaral
(2003), que existem múltiplos eventos que envolvem
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simultaneamente as atividades cotidianas e a superação de
fronteiras, as tecnologias conectam o mundo, mas essa conexão
sofre os obstáculos econômicos e sociais e aqui no Brasil e especial
no Maranhão o acesso à realidade é limitado e excludente.
Conclusão
O atual contexto que estamos vivenciando revela profundas
alterações na sociedade e a escola enfrenta o grande desafio de
incentivar professores e alunos a utilizar a tecnologia como aliada
nesse momento de pandemia causada pelo Covid 19.
As narrativas dos professores apontam para os desafios
impostos pelo isolamento social e para necessidade do professor
ampliar os conhecimentos adquiridos, incluindo a esses
conhecimentos a utilização das TICs na sala de aula. Um dos
fatores que prejudica o processo ensino aprendizagem é o acesso
desigual dos alunos menos favorecidos à internet e a resistência
que muitos professores tem ao novo. Ficou evidenciado que
aqueles que já estão trabalhando com as aulas remoas pensam em
continuar utilizando pós pandemia.
Nessa perspectiva, faz-se necessário superar as dificuldades,
conhecer e ampliar urgentemente as fronteiras que se instauram
através das novas estratégias de currículo e de ensino, superando
os desafios de adaptação e aprendizagem que se apresentam pela
pouca familiaridade dos alunos e professores com esse novo
modelo imposto pela utilização das TICs através das aulas
remotas.
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CURRÍCULO E PRÁTICA PEDAGÓGICA NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
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Maria da Glória Carvalho Moura (UFPI )

Introdução
O presente tema, Políticas Públicas em EJA: currículo e
prática pedagógica em Geografia é de suma importância para se
discutir no momento atual, uma vez que de forma implícita, a
natureza do ensino da Geografia se encontra atrelada aos
interesses políticos da classe dominante, que de certa forma se
distancia da importância a ela conferida nos aspectos, econômico,
político, cultural, social e educacional que emergem num contexto
meramente conflituoso, isso implica na força da organização e
operacionalização do currículo escolar.
Nessa perspectiva, é preciso que se tenha a clareza do
currículo que engloba o ensino de geografia, na modalidade da
Educação de Jovens e Adultos (EJA), todavia, é um currículo que
deve alicerçar-se no desenvolvimento das práticas curriculares e
pedagógicas articulada à realidade do jovem adulto, dotado de
significativa experiência de vida. Entretanto, em decorrência desse
fato, temos uma modalidade de ensino que carrega na sua
natureza a diversidade de seu público, assumindo
particularidades, que nem sempre são contempladas nos cursos
de formação dos professores, no entanto, isso é visto como fator
determinante para a oferta de um ensino de qualidade.
No século XIX, o modelo científico se amplia na investigação do
mundo social através das ciências naturais (Biologia, Física e da
Química), época em que houve repercussão no desenvolvimento e
aplicação das ciências sociais. No ensino de geografia o campo de
estudo é o espaço territorial e o espaço humano que se constituem na
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sua complexidade. Não obstante, diante da fragmentação das
disciplinas é que se buscam formas integradoras para entender o
mundo em que se vive (SANTOS, 1994). Concebido dessa forma, o
currículo escolar de Geografia, dentre os demais componentes
curriculares dos sistemas de ensino deixa de ser um instrumento de
reprodução das ideias positivistas de neutralidade e objetividade,
que retratam o distanciamento entre o espaço geográfico do
currículo escolar do espaço geográfico aproximando todas as pessoas
que se encontram envolvidas no processo de ensino e aprendizagem,
além de envolver outras pessoas inseridas no amplo contexto social.
Do ponto de vista formal, a significância do estudo traz à
tona os problemas que implicam o ensino ofertado para este
público, especificamente o de geografia, pois, o objeto de estudo
desta investigação caracteriza-se como, o ensino, a prática e o
currículo, os quais fortalecem a exclusão do aluno tendo em vista
os problemas enfrentados no cotidiano das escolas de EJA.
Esta realidade requer, portanto, um currículo que visualize a
educação pelo conhecimento, com ênfase no mundo do trabalho,
na dinâmica de inserção no mercado, em meio ao processo
contraditório capital-trabalho (MACEDO, 2012). Nesse sentido,
trata-se de uma concepção de currículo mediada por uma
pedagogia ativa e construcionista, na qual a formação se configura
pelo saber teórico (formalizado) e prático (técnico e
metodológico), fundamentado em teorias de aprendizagem.
Então, pretendeu-se nesta investigação buscar respostas nas
categorias teóricas e empíricas do problema que norteou esta
investigação, qual seja: Como as discussões sobre o currículo e o
ensino de geografia contribuem para ressignificação da prática
pedagógica do professor, na modalidade Educação de Jovens e
Adultos?
Este artigo, no geral, objetivou-se analisar a relação entre o
currículo e a prática pedagógica do professor de geografia no
Ensino Fundamental do 6º aos 9º anos da EJA. Para tanto, foram
delineados os seguintes objetivos específicos: i) Fundamentar a
temática descrita à luz dos teóricos referendados na pesquisa; ii)
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Compreender a prática vivenciada pelos participantes, na
perspectiva de analisar as informações produzidas nas categorias
que englobam o tema em questão.
Os resultados apontaram atitudes didático-pedagógicas nas
aulas de geografia devem atender na teoria e na prática as aspirações
dos jovens e adultos que contemple através da exploração de
conteúdo do currículo as linguagens diferentes que emergem dos
saberes existentes na estrutura cognitiva do aluno, considerando os
domínios de aprendizagem predominantes, visando, contudo ajudálos a associar aos diferentes saberes que surgem das necessidades
vivenciadas por pessoas jovens e adultas.
Currículo e prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos
Esta discussão requer principalmente o entendimento do que
reafirma a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei 9394/96 como
preceito no título III, artigos 4º e 5º quando promulgada
legalmente a primeira referência sobre a Educação de Jovens e
Adultos no Brasil. Nesse contexto, o Conselho Nacional de
Educação implementou diversos investimentos pedagógicos, por
considerar esta modalidade, uma dívida social. De fato, a
sociedade é que assume a dinâmica da educação de jovens e
adultos e reivindica a implantação de políticas públicas para
legitimar junto aos sistemas escolares a dinâmica emancipatória
com ênfase no respeito às singularidades da Educação de Jovens e
Adultos (EJA).
Por sua vez, verifica-se a consolidação da geografia como
ciência apoiada em fundamentos positivistas, isto é, numa ciência
da síntese, em que sua base é ordenar, sistematizar e sintetizar
conhecimentos de outras ciências. Porém, a geografia a ser
ensinada é aquela que se constitui de uma abordagem
metodológica direcionada aos avanços comuns a todas as ciências
da natureza do homem.
Antunes (2009, p. 67), se manifesta dizendo: “[...] seria uma
geografia que não abre mão de fazer de nossos alunos jovens e
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adultos atores autênticos capazes de refletir, observar,
compreender e interpretar o espaço geográfico como produto
histórico da interação entre o ambiente e as práticas sociais das
pessoas que nele convivem”. Desse modo, a filosofia da proposta
curricular do ensino de geografia deve ser:
[...] um currículo com habilidades cognitivas e aquisição de conceitos
associados ao mundo real. Baseada, portanto, no estudo de problemas
propostos com a finalidade de fazer com que o aluno estude
determinados conteúdos de forma reflexiva e tensionada por
problemas concretos. Isto é, aquele problema identificado como
mediador principal da aprendizagem. Estimula-se, assim, a atitude
proativa do aluno em busca do conhecimento (MACEDO, 2010, p. 46)

A base da organização curricular de geografia, expressa pelo
autor supracitado, é aquela que além de outras disciplinas,
contribui também para o desenvolvimento de competências do
saber crítico da realidade, que incide na ressignificação da prática
pedagógica, com subsídio para se discutir e dialogar
coletivamente com os protagonistas do ensino na resolução de
questões-problemas de ordem geográfica interdisciplinares. Isto
impõe romper com os desafios do saber-fazer geográfico de tal
modo que implica em mudanças profundas de atitudes, tanto do
professor, quanto dos alunos. Acrescenta o autor ao afirmar que:
O currículo se compõe de saberes, de atitudes, de valores, de
comportamentos de um grupo, de uma comunidade, ou de uma
população. Além disso, o currículo está intimamente relacionado
com a cultura, pois ele operacionaliza-se a partir da diversidade de
culturas e em uma rede de relações sociais, de negociações de
significados, conflitos e poder. (SILVA, 2002, p. 15).

De forma explícita, o currículo será sempre resultado de uma
seleção, de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes,
neste caso, seleciona-se aquela parte que vai constituir,
precisamente, o currículo. Há certa dependência de todo o
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contexto histórico vivido no momento, isto é, a forma como está
sendo conduzido esse currículo, além dos interesses envolvidos,
implícitos nos modos de pensar e agir de quem o faz. Nesse
movimento encontra-se imbricada a subjetividade, o que em
hipótese alguma, não pode ser esquecida.
Moreira (2002), se contrapõe apontando o currículo como
algo a ser transmitido e passivamente absorvido, como um
terreno de produção e de política cultural, no qual os materiais
existentes funcionam como matéria prima de criação, recriação, de
contestação e transgressão, pois é no contexto da ascendência
política do Calvino no século XVII que provém o conceito de
currículo como sequência estrutural ou “disciplina”. Nessa
perspectiva, currículo e controle tornaram-se termos inseparáveis.
Na prática ele é utilizado como instrumento de diferenciação
social. No entanto, a configuração se direciona para a mudança de
habitus. Por sua vez, as dimensões das relações coletivas e
individuais se configuram de um modo:
Constituído, por um conjunto de disposições para a ação, é a
história incorporada, inscrita no cérebro e também no corpo, nos
gestos, nos modos de falar, ou em tudo o que somos. É essa história
incorporada que funciona como princípio gerador do que fazemos
ou das respostas que damos à realidade e na realidade social.
(BOURDIEU 1990, p. 20).

Ao longo da história, as concepções e formas de organização
curricular que se identificam, predominam em diversos
momentos de ensino, nessa perspectiva, foram consolidadas
algumas ideias que influenciaram de forma negativa as
alternativas de escolarização de alunos jovens trabalhadores,
excluídos deste processo.
Para reverter esta ideia é fundamental que o professor em sua
prática pedagógica, construa um conhecimento geográfico associado
às necessidades básicas dos jovens e adultos a partir da realidade na
qual eles vivem, de tal modo que possa com o conhecimento crítico e
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consciente perceber-se no meio, entender o espaço em escalas
diversas e assim saber localizar-se no contexto global.
A importância da prática pedagógica para EJA incide na
compreensão e no conhecimento do professor sobre Andragogia,
conceito este aplicado pela primeira vez na Educação de Jovens e
Adultos, em 1960, pelo americano Malcolm Knowles. Definido
como a ciência da educação de adultos que, junto com a
pedagogia formam a base da Antropologia, ou seja, é a arte e a
ciência de educar permanentemente o ser humano em qualquer
período de seu desenvolvimento cultural.
Portanto, é uma teoria que se constitui de fundamentos,
princípios metodológicos direcionados para o ensino da realidade
do adulto diferente da realidade da criança, por isso requer que se
trabalhe na metodologia, um currículo adequado com as novas
Tecnologias da Comunicação (TC), a partir da realidade e do
interesse dos jovens, adultos e idosos, por sua vez, um currículo
adequado para a resolução de problemas diários da vida desse
público. (MOURA, 2012).
Com este propósito, se recomenda uma teoria e uma prática
eco política fundamentada na perspectiva freiriana, tendo como
princípio básico a educação dialógica e emancipadora que se dá
ao longo da vida, dentro de um modelo pedagógico próprio, que
privilegie situações de aprendizagem adequadas às referidas
especificidades dos alunos da EJA. Isto implica na compreensão
dos processos educativos como espaços e construção, de criação e
permanente diálogo entre todos os envolvidos no processo de
aprendizagem entre si e demais sujeitos da escola. (FREIRE, 1985).
A prática curricular do ensino de geografia torna-se
imprescindível aos alunos do Ensino Fundamental do segundo
segmento (de 6º ao 9º anos) da modalidade EJA visto favorecer
aos jovens uma aprendizagem fundamentada no espaço, no qual
se integra o objeto de estudo da geografia em um processo
multiescalar para torná-los sujeitos da sua própria realidade tendo
como norte o diálogo.
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Este desafio é proposto no século XXI aos educadores
profissionais da educação, principalmente, aos professores de
geografia que são colocados a superarem o desafio do currículo
limitado em pensamentos cristalizados da certeza, isto será efetivado
de fato, a partir da capacidade de organização e intervenção
pedagógica para a ressignificação da prática que se articula nos
saberes necessários para aprendizagem significativa dos alunos de
EJA no que concernem os conceitos geográficos fundamentais para a
resolução dos problemas vivenciados por eles.
De acordo com Freire (1996), necessita-se alimentar e
acreditar na possibilidade de “ser mais”, na condição de “sujeitos
inacabados”, na perspectiva da potencialidade que transforme a
educação num caminho para a emancipação humana.
Na ação pedagógica e na produção do conhecimento recai na
intenção de formar um sujeito crítico e inovador, diante disso é
preciso focar o conhecimento como provisório e relativo, cuja
preocupação está na localização histórica de sua produção. É
necessário, portanto, estimular os alunos no desenvolvimento da
análise, da capacidade de compor e recompor dados, informações e
argumentos, acrescidos da valorização da ação reflexiva e da
disciplina tomada como capacidade de estudar, refletir e sistematizar
o conhecimento, no intuito de instigá-los ao reconhecimento da
realidade e reflexão sobre ela. (CUNHA, 1997, p. 56).
Entretanto, a produção de conhecimento dar-se com
autonomia, com criticidade, criatividade e espírito investigativo,
isto provoca no aluno a interpretação do conhecimento e não
apenas a aceitação. De forma explícita é na prática pedagógica que
o professor deve proporcionar aos alunos o estudo sistemático,
que os impulsione para investigação científica orientada, na
perspectiva de que ultrapassem a visão limitada de conhecimento,
no sentido de torná-los sujeitos e produtores do seu próprio
conhecimento, provocando, contudo, mudança na visão do
professor em relação ao aluno, isto é, superar a visão de que o
aluno é um objeto.
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Assim, entende-se que para alicerçar uma prática pedagógica de
geografia compatível com as mudanças paradigmáticas da ciência,
cujo paradigma emergente, inclui em si e com eles relacionar-se, por
este motivo, deve-se constituir uma aliança, formar uma verdadeira
teia, com uma visão sistêmica e uma abordagem progressista, de tal
modo que envolva o ensino e a pesquisa.
Porém, é comum identificar a expectativa que os alunos têm
hoje sobre a atuação do professor em sala de aula, que se diverge
da postura apresentada pelos docentes na escola. No entanto,
alguns professores e pedagogos, buscam opções metodológicas
que caracterizem uma ação docente compatível com as exigências
e necessidades do público EJA, essencialmente na busca do
desenvolvimento e da transformação social. Por isso, é importante
desenvolver uma metodologia a partir de projetos criativos e
transformadores, que ultrapassem o ensino e provoquem a
significação da aprendizagem.
A concretização dessa proposta pedagógica numa visão
sistêmica só ocorrerá se o professor realmente acreditar que os
alunos de EJA são capazes, que têm emoções, que têm capacidade,
que são criativos, que são inventivos, dinâmicos e,
especificamente, são capazes de estabelecer relações dialógicas
nas quais possam realizar um trabalho coletivo, integrado,
participativo, com a perspectiva de um mundo melhor para si e
para todos. Enfim, para que se busque a educação global, é
necessário, contudo, que a escola promova o sentido da integração
e da responsabilidade consigo mesma, com os demais e com o
planeta em todas as suas dimensões.
Todo esse trabalho tem sua especificidade voltada para a
EJA. Então, diante disso, é preciso lembrar a existência comum de
um currículo no nível de conteúdo e de atividades de
aprendizagem, no atendimento à normatização de uma política
curricular para a comunidade educativa.
A escola, portanto, deve fazer adaptação do seu projeto
político pedagógico na perspectiva de respeitar a diversidade
cultural dos níveis e modalidades de ensino que possui, em
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especial, adaptando a organização curricular do ensino de
geografia e das demais disciplinas, a partir de um projeto político
pedagógico específico para a EJA buscando superar o ensino
fragmentado dando ênfase aos interesses e aspirações do
respectivo público. No entanto, para se ter uma visão sistêmica de
educação é preciso assinalar que:
[...] às diferenças próprias que existem entre o que os indivíduos
veem como intrinsecamente valioso e o fato resultante de que a
estrada para a educação deve inevitavelmente ser diferente para
cada indivíduo [...] Se queremos propiciar educação para todos,
precisamos reconhecer que não o podemos fazer oferecendo a todos
uma dieta educacional comum (KELLY, 1980, p. 149)

Conforme explícito, o desenvolvimento de prática pedagógica
com a modalidade em questão, só é possível mediante a
interconexão, o inter-relacionamento da teia formada pela
abordagem sistêmica possibilitando a aproximação de referenciais
significativos, em especial pela interatividade, troca de experiências,
interdisciplinaridade dos conteúdos de geografia e das demais áreas
do conhecimento. Então! Vê-se que a dimensão dessa aliança
depende da opção e do aprofundamento teórico-prático que a cada
professor tiver o entusiasmo e a ousadia para construir um
conhecimento significativo, de qualidade de vida para os alunos com
os quais trabalham. Em sendo assim, entende-se o porquê da prática
pedagógica tornar-se ressignificada no processo.
A abordagem progressista pressupõe uma escola que tem
como função social ser politizada e politizadora que estimule a
participação do aluno e do professor a refletir sobre o contexto
histórico, provocando-os a intervenção do meio em que vivem na
perspectiva da transformação social.
No contexto de tal abordagem, o papel do docente é instigar
o diálogo e a discussão no grupo, tendo como força propulsora
atividades e conteúdos de geografia com temas de questões
sociais vivenciadas pelos alunos de EJA, por sua vez, com
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estratégias diversificadas, objetivando uma aprendizagem
significativa, através de projetos pedagógicos elaborados e
integrados a todas as áreas do conhecimento, tendo como
parâmetros, o trabalho coletivo, as parcerias, a participação crítica
e reflexiva dos alunos, dos professores e, principalmente, dos pais
e da comunidade escolar.
Haja vista, uma escola progressista precisa trabalhar um
currículo de geografia da EJA pautado no diálogo, na troca de
experiências, na valorização do conhecimento prévio do
educando, em síntese, na inter-relação e integração das
disciplinas, rumo à transformação e conhecimento mútuo, em que
tudo é relacional, transitório, indeterminado e está sempre em
processo. Por fim, caracterizando-se assim por ser uma instituição
libertadora, democrática, dialógica e crítica. Nesse caso,
apresenta-se como local de problematização, aberta para
compreensão da realidade social mediante os conteúdos
trabalhados (DEMO, 1994).
A dinâmica do diálogo deve acontecer no grande encontro entre
professor e aluno, tornando-se assim a âncora de todo o processo,
especificamente, quando é possibilitado no ensino o crescimento
para ambos. Isso leva à reflexão e ao entendimento das palavras de
Freire (1992, p. 78), quando ele afirma: “[...] uns ensinam e, ao fazê-lo,
aprendem. Outros aprendem e, ao fazê-lo, ensinam”.
Desse modo, o papel do educador e do educando no processo
de aprendizagem consiste em problematizar aos educandos o
conteúdo que os mediatiza e, não somente dissertar sobre ele, ou
entregá-lo como se tratasse de algo já feito, elaborado e pronto. A
prática pedagógica como metodologia progressista irá contribuir
para a formação do indivíduo numa abordagem dialética de açãoreflexão-ação (DAMKE, 1995). Para tanto, é necessário que:
As escolas como instituições essenciais para a manutenção e
desenvolvimento de uma democracia crítica, e também para a
defesa dos professores como intelectuais transformadores que
combinam a reflexão e a prática acadêmica a serviço da educação
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dos estudantes para que sejam cidadãos reflexivos e ativos.
(GIROUX, 1997, p. 158).

Nessa dinâmica, professores e alunos têm a possibilidade de
juntos construírem uma sociedade mais justa e igualitária,
principalmente, por atuar como protagonistas no processo do
ensinar e do aprender, proporcionando a ambos um crescimento e
uma qualidade de vida por meio da reflexão crítica e coletiva.
A partir daí vê-se a grande importância do ensino com
pesquisa, é preciso antes de tudo, visualizar alguns caminhos no
educar pela pesquisa que incide no aprender a aprender apontado
por Demo (1994), como sugestões de níveis crescentes na
perspectiva de maior aproximação entre a teoria e a prática.
Contudo, uma prática pedagógica de geografia pautada na
metodologia com pesquisa imprime o entendimento de que a
formação do sujeito se torna competente quando ele é capaz por
meio de sua consciência crítica, consegue formular e executar projeto
próprio de vida, com questões sociais do entorno da escola, do
entorno de sua comunidade e do contexto histórico em geral.
Metodologia
Essa pesquisa fundamentou-se teórica e metodologicamente
na abordagem qualitativa do tipo descritiva à luz dos estudos de
Flick (2009), Maanem (1979), Gatti (2005), Arroyo (2006, 2011),
dentre outros. Entretanto, o procedimento metodológico seguiu
com uso do questionário e aplicação da entrevista no grupo focal,
cujas informações foram categorizadas segundo Bardin (2011) e
Oliveira (2010), interpretada à luz da Análise do Discurso baseado
nas concepções de Martins (2008), Maingueneau (1997).
A coleta de dados foi realizada em sete escolas municipais de
Teresina-PI. O critério definido para a escolha das escolas ocorreu
onde funcionava as turmas do segundo segmento (do 6º ao 9º) do
ensino fundamental da Educação de Jovens e Adultos, diante
disso, 11 (onze) profissionais participaram da pesquisa. Para
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tanto, houve aplicação do questionário envolvendo todos os
participantes da pesquisa, seguido da entrevista semiestruturada
aplicada com os professores mediante uso da técnica do grupo
focal com os coordenadores pedagógicos das escolas investigadas.
A prática vivenciada pelos participantes através das informações
produzidas nas categorias
Considerando a natureza e estrutura deste artigo, houve a
necessidade de sintetizar dados do capítulo da dissertação. Nas
informações empíricas objetiva-se analisar a relação entre o
currículo e a prática pedagógica do professor de geografia no
Ensino Fundamental do 6º aos 9º anos da EJA, com a perspectiva
de compreender a prática vivenciada pelos participantes no
contexto das categorias que englobam o tema em questão.
Tais objetivos impõem compreender o sentido das respostas
dos participantes ao serem interpelados na categoria ensino
contextualizado: currículo articulado às necessidades, interesses
e realidade do aluno. O núcleo de sentido é tomado como sendo:
ensino, currículo e prática pedagógica. Para isso, foram
enfatizadas algumas informações produzidas pelos participantes
recorrentes às unidades de análises do objeto de estudo
investigado: “currículo e o ensino de geografia ressignificando a
prática pedagógica”, na modalidade EJA.
No Ensino: tempo, conteúdos e prática de formação, essa
categoria, foi considerado o espaço escolar como lugar de partilha
e de construção de saberes, tendo por base o ensino oferecido às
pessoas jovens e adultas, os quais enfatizaram que:
Existe na realidade uma prática de formação de geografia para
jovens e adultos. È que na realidade.. Ela é uma síntese do que
geralmente se trabalha na educação regular. Ela é uma compactação
daquilo que se trabalha na educação regular (IPÊ) O ensino de
geografia como nas demais matérias, tem que ser sintético, porque
os anos têm que ser resumidos, a questão da supletividade. Então...
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Pensamos que essa questão compromete os conteúdos de geografia
que deveriam ser muito mais expansivo, já que a nossa gama para
trabalharmos seria muito mais abrangente, Mas temos que
trabalhar com síntese. Porque o tempo é muito exíguo para
executarmos o trabalho. (OITIZEIRO).

sentido expresso torna-se claro em suas falas uma vez que
os conteúdos são organizados, em um contexto de comparação
entre o que se oferece no ensino diurno e no ensino noturno.
Entretanto, mesmo reconhecendo que compromete a formação do
jovem e do adulto, todavia, a este é negado mais uma vez o direito
a uma educação de qualidade em condições de enfrentar o mundo
competitivo do mercado formal ou informal. Em síntese, ancorase numa justificativa de que […] o tempo é muito exíguo
(OITIZEIRO), aceitando, de uma forma passiva os argumentos de
que a solução é a redução dos conteúdos e com isso, desconsidera
as necessidades do sujeito em formação.
Outros depoimentos apresentam expectativas e noções de
metodologia que provavelmente modificarão a prática pedagógica
do professor de geografia quando diz que este, […] deve explorar a
parte cartográfica […] contextualizar os conteúdos... […] (CARNAÚBA).
[…] Selecionar conteúdos que atenda aos […] Interesse do aluno
(CANELEIRO). Ambos demonstram a preocupação com os alunos
em abordar conteúdos voltados para a realidade vivenciada,
utilizando estratégias de uma geografia crítica.
Analisamos, portanto que há a necessidade de rever o currículo
de geografia da modalidade EJA tendo como ponto de partida o
diálogo com os professores dos demais componentes curriculares,
além dos gestores e comunidade escolar. Em suma são visíveis os
conflitos que permeiam o ensino, o currículo e a prática pedagógica,
visto que, os sujeitos em formação movem-se nas relações que se
estabelecem no contexto escolar, entre essa tríade, perspectivada nas
tensões provocadas pela dominação e subordinação.
Na Organização curricular complexa: carga horária
insuficiente. Nessa categoria considera-se o tempo, os conteúdos
O
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propostos pelas diretrizes nacionais para cada componente
curricular, principalmente, aos interesses e as expectativas de vida do
público da EJA que retorna à escola na esperança de preencher um
vazio decorrente da carência de saberes que necessita na sociedade
atual, para exercer com segurança sua cidadania.
E, em sendo assim, dar-se continuidade à interação dialógica com
os participantes, colocando em discussão a essência dos sentimentos
expressos por alguns participantes, ou seja: Currículo [...] Tenho muito
pouco a dizer com relação a isso é muito complexo [...] (CARNAÚBA); [...]
Se for entender currículo... Tem que ser uma grade curricular baseada no
(PPP), voltada para o interesse dos alunos (CAJUEIRO).
No primeiro trecho, percebe-se que, embora naquele
momento a interlocutora reconheça a complexidade do currículo,
é uma questão que precisa ser estudada e colocada em discussão
na escola. Acredita-se ser esse o motivo pelo qual, pouco ou quase
nada teve a dizer sobre a temática.
Esta situação revela que: “[...] muitas vezes as causas que
determinam as situações de fracasso escolar são atribuídas
somente aos alunos e, frequentemente, eles mesmos acreditam
nisto. Na realidade, os professores, a escola, a família e os alunos
sofrem as deficiências de uma política do sistema escolar carente e
excludente” (BRUNEL, 2004, p. 74). Carente de formação
continuada que possibilite aos profissionais da escola suprir as
deficiências em torno de questões fundamentais para a
organização do trabalho docente com reflexo negativo no
processo de ensino e aprendizagem.
Essa deficiência está presente, também, na fala de
CAJUEIRO, em sua afirmação: [...] Se for entender currículo...
Precisa com certeza estudar. Isso significa dizer, que uma
discussão interativa na escola, sobre currículo, se constitui uma
necessidade dos professores, externada por palavras ou nas
pausas constantes, em seus discursos, ou seja, nos chamados não
ditos pelos analistas de discurso. Somente compreendendo a
organização curricular para a EJA, serão capazes de incluir no
PPP da escola, conteúdos voltados para o interesse dos alunos.
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O discurso de CANELEIRO incide na perspectiva de uma
prática curricular pautada em: [...] Temas [...] voltado para o projeto
de continuação [...]. Nessa afirmação está implícito que o projeto
pode contribuir nas experiências vivenciadas pelos alunos,
ampliar seus conhecimentos e capacidade crítica da realidade que
o cerca. Para que sejam atendidas as necessidades e aspirações do
público da EJA, exige-se do professor mudança de postura para o
desenvolvimento de uma prática pedagógica inovadora.
PAU BRASIL, atribui à fragilidade da sua prática na redução
da carga horária de geografia, ao expor sua opinião: [...] acho pouco
a carga horária de geografia [...] insuficiente [...], evidencia um
currículo respaldado exclusivamente em conteúdos. Em
decorrência, ocorre a desmotivação dos alunos quando se trabalha
a geografia focando apenas fatos e conceitos geográficos,
limitando o conhecimento do aluno e o poder de reflexão.
Analisa-se no depoimento de IPÊ que: [...] Na realidade [...] o
currículo é uma adaptação da educação regular, com isso, observa-se
uma demanda da escola e dos professores, os quais têm atenção
diferenciada para o atendimento da modalidade em questão. Essa
justificativa recai na função social da escola que consiste em
transmitir conhecimentos que favoreçam a autonomia e a
emancipação dos alunos que correspondam às suas necessidades
individuais mediante um ensino de qualidade.
Sobretudo, não se deve esquecer que a discussão que se
propõe é sobre a formação para vida, oferecendo uma educação
com qualidade, que atenda às necessidades imediatas, preparação
para o trabalho, uma questão de sobrevivência, e mediatas a
compreensão da necessidade de aprender os conhecimentos
escolares para desempenhar com consciência o seu trabalho, no
campo formal ou informal. Portanto assim “[...] garantir aos
jovens que trabalham ou que buscam através dos estudos
almejando se colocar no mercado de trabalho, a possibilidade de
frequentar as turmas de EJA, tendo seus direitos respeitados e
suas necessidades atendidas”. (JARDILINO; ARAÚJO, 2014, p.
189). Diante disso, urge uma política que dê o respeito no
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atendimento às reais necessidades do público da EJA, de tal forma
que possa contribuir para o fortalecimento de suas relações
afetivas entre o aluno, o professor, o conhecimento e a escola.
Considerações finais
A relação entre o currículo e a prática pedagógica de
geografia, que se encontra, influenciada no momento, pelas
percepções preconceituosas dos professores e coordenadores
pedagógicos, além das tensões provocadas pela dominação e
subordinação ao sistema. Em consequência disso, emergem
conflitos nas relações que se estabelecem no contexto escolar na
tríade: ensino, currículo e prática pedagógica na Educação de
Jovens e Adultos.
É importante ressaltar que, seja qual for o tipo de dificuldade
enfrentada pelo professor, coordenador pedagógico e gestores que
trabalham com ensino da EJA, é necessário que se tenha a clareza
das consequências desses conflitos para si e para os alunos, de
modo que os possibilite, uma coerência maior entre, o seu
discurso e prática pedagógica efetiva em sala de aula.
Acredita-se que os professores como mediadores no processo
de ensino têm possibilidades, através das maneiras de atuar e formas
de relações, disponibilizar aos alunos práticas pedagógicas com
metodologia e conteúdos significativos, considerando os conteúdos
da organização curricular EJA, o tempo definido, os conteúdos
propostos pelas diretrizes nacionais, para cada componente
curricular, especificamente, seus interesses e aspirações.
Proporcionando-lhes maior autonomia na capacidade crítica e
criativa, para assim, exercer com segurança a sua cidadania.
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A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
NOS INSTITUTOS FEDERAIS:
UMA TRAJETÓRIA MARCADA PELA INCLUSÃO SOCIAL
Antônio Soares Júnior da Silva (IF-Sul)
Patrícia Thoma Eltz (IF-Sul)

Introdução
Este trabalho, de cunho bibliográfico, visa analisar a inclusão
como elemento fundamental na construção dos Institutos Federais
de Educação. Para tanto, dividimos o artigo em duas partes. Na
primeira, desenvolvemos uma discussão sobre as bases conceituais
da Educação Profissional e Tecnológica, principalmente, no que se
refere ao trabalho como princípio educativo, à formação omnilateral,
a politecnia e às concepções de cultura nas suas relações com a
educação, com o trabalho e com a sociedade.
Na segunda, apresentamos a discussão acerca da inclusão
mediada através dos institutos federais, apresentando dados
quantitativos acerca das transformações políticas (dentro e fora da
instituição) que subsidiaram o acesso de uma parcela da população
excluída dos Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs,
hoje denominados de Institutos Federais – Ifs. O que nos remete não
apenas à mudança do nome da instituição, mas a uma mudança
epistemológica acerca das bases conceituais da instituição, das
políticas educacionais e da práxis pedagógica.
Como aporte teórico, utilizamos as contribuições de Pacheco
(2010), Moura, Filho e Silva (2015), Saviani (2003), IFSUL (2009),
Brasil (2003), além dos dados obtidos na plataforma Nilo Peçanha.
Os resultados da pesquisa apontam para a ampliação do acesso
das minorias nos Institutos Federais de Educação, levando em
consideração as políticas de acesso desenvolvidas desde 2008, ano
de sua criação. Em vista disso, adotamos como objetivo geral
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analisar a política de expansão dos institutos federais e as ações
afirmativas propostas pela Lei nº 12.711/2012 e pela Lei nº
13.409/2016 que possibilitaram a inclusão de grupos
historicamente marginalizados na sociedade, tais como negros,
indígenas e pessoas com deficiência.
Os dados apontam ainda para a importância das políticas
públicas desenvolvidas, tais como a Lei nº 12.711/2012, que
assegura 50% das vagas das universidades e institutos federais a
alunos que cursaram integralmente o ensino médio público (no
caso de ingressantes no ensino superior; a Lei nº 13.409/2016 que
estabelece cotas para alunos autodeclarados pretos, pardos e
indígenas e por pessoas com deficiência, levando em consideração
a proporção dessa população na unidade federativa segundo
dados do último censo do IBGE. Além da regulamentação das
mesmas regras para a oferta de cursos técnicos na rede federal de
ensino, redação dada pela mesma lei.
No IFSUL, instituição que nos interessa em particular, percebese que a Lei nº 13.409/2016 trouxe diversas modificações, tais como a
aplicação de provas em formatos acessíveis para pessoas com
deficiências, tais como a aplicação em Braile e tradução em Libras.
No último processo seletivo, foram aprovadas 52 pessoas com
deficiência. O Instituto tem se preocupado, juntamente com o
Departamento de Educação Inclusiva – DEPEI, em ofertar Cursos de
Capacitação1 aos servidores (professores e técnicos) com foco na
Educação Inclusiva e o Atendimento Educacional Especializado.
Como afirma Pacheco (2010, p. 17), para além dos mecanismos
legais, os Institutos Federais, em face da sua própria resiliência, “[...]
Sobre isso, sugerimos como leitura complementar: IFSUL. NAPNE oferta
capacitação de servidores para inclusão. Disponível em: <http://www.
sapucaia.ifsul.edu.br/ultimas-noticias/1026-napne-oferta-capacitacao-deservidores-para-inclusao>. Acesso em 10 de julho de 2019; IFSUL. Lei das cotas
amplia inclusão e facilita acesso de pessoas com deficiência ao IFSul.
Disponível em: <http://www.ifsul.edu.br/ultimas-noticias/1721-lei-das-cotasamplia-inclusao-e-facilita-acesso-de-pessoas-com-deficiencia-ao-ifsul>.
Acesso
em 10 de julho de 2019.
1
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definida pelo seu movimento endógeno e não necessariamente pelo
traçado original de uma política de Governo”, tem se tornado capaz
de tecerem dentro o seu interior “[...] propostas de inclusão social e
de construírem, por dentro delas próprias, alternativas pautadas
nesse compromisso com a sociedade”. (PACHECO, 2010, p. 17).
Educação Profissional e tecnológica no Brasil: proposições,
avanços e desafios contemporâneos
A educação profissional e tecnológica no Brasil tem um papel
fundamental para desenvolvimento social e econômico do país.
Desde seu início, no Brasil Império, até chegar aos dias atuais essa
modalidade de ensino tem apresentado múltiplos e complexos
modelos de formação para atender os pressupostos de
desenvolvimento das forças produtivas e os interesses sóciopolíticos de nossa sociedade.
Neste trabalho serão analisadas considerações sobre o campo
epistemológico da educação profissional e tecnológico na
perspectiva de desenvolvimento humano, considerando as
multifacetárias contribuições dessa modalidade para o
desenvolvimento integral e inclusivo dos brasileiros e brasileiras,
em especial para nossos trabalhadores e seus filhos.
Alguns recortes serão priorizados em face de tamanha
dimensão da temática em discussão. Nesse sentido, a princípio a
análise contemplará algumas categorias vinculadas ao mundo do
trabalho. A primeira categoria a ser considerada é o princípio
educativo do trabalho. Sobre isso, Kuenzer e Grabowsk (2016, p.
24), afirmam que:
[...] supõe a compreensão dos processos de formação humana, e
portanto, superestruturais, a partir das bases materiais de produção
da existência (infraestruturais), constitui, decorrente que é da
centralidade da categoria trabalho, uma das categorias de conteúdo
centrais que constitui o campo epistemológico da educação a partir
da dialética marxista.
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A formação profissional e tecnológica tem no trabalho o
arcabouço essencial para formação dos trabalhadores e
trabalhadoras como também seus filhos e filhas. Nessa
perspectiva os processos educativos devem superar cursos
precarizados, ofertados historicamente para classe trabalhadora, e
quase sempre desvinculados de uma educação emancipadora.
Existe sim um princípio educativo norteador do trabalho e para o
trabalho que contempla formação técnica específica, princípios
cientifico da própria técnica e a função social dessa técnica
vinculada para melhoria da qualidade de vida.
Assim uma formação profissional e tecnológica com objetivos
inclusivos e emancipatórios, fundamentados no princípio
educativo do trabalho assume uma dimensão de formação
integral. Para efeitos dessa afirmação e para atender aos direitos
dos cidadãos e às exigências do mundo do trabalho podemos
compreender que a educação profissional e tecnológica conforme
a figura 1 apresentado por Lapa (2017), com base em Brasil (2013).
Figura 1: Modelo da Educação Profissional Brasileira

Fonte: Lapa (2017 p.19) - Brasil (2013).

Nesse sentido vislumbra-se uma formação que supere um
sistema educacional de classes que historicamente separou
trabalho intelectual e trabalho manual, trabalho simples de
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trabalho complexo, cultura geral e cultura técnica, escola para
filhos de pobres e ricos. A efetivação desse modelo educativo só
será possível numa escola que implemente os interesses dos
trabalhadores e trabalhadoras voltados para formação humana
integral, omnilateral. (MOURA; FILHO; SILVA, 2015).
Nesse sentido, a educação profissional deve vislumbrar uma
formação ominilateral, de modo que possa contemplar as diversas
dimensões da condição humana, racional, emocional, corporal,
social, artística, cultural etc. Tal perspectiva trazem à tona práticas
de ensino estabelecidas nas tramas da vida social e nas relações
estabelecidas entre os sujeitos que a compõe, tais como no mundo
do trabalho, na esfera política, nas práticas simbólicas, etc.
(ARANHA, 2000).
De acordo com Aranha (2000, p. 126), a formação omnilateral
“[...] é reivindicada pela concepção de uma educação para o
trabalho como princípio educativo e por uma escola unitária,
como meio para o desenvolvimento e a emancipação do sujeito”.
À vista disso, o trabalho atravessa o currículo e prática docente,
no tocante em que pode proporcionar a reflexão sobre os meios de
produção e contradições do sistema capitalista, na busca pela
autonomia do sujeito e da sua emancipação. Desse modo, o que se
propõe não é a formação do indivíduo centrado na formação para
o mercado de trabalho, mas numa formação integral na qual o
trabalho também faz parte.
Em vista disso, a educação profissional e tecnológica que se
propõem em face das mudanças tecnológicas e dos novos
modelos de arranjos produtos, vai além da necessidade eminente
do chamado “mercado de trabalho”. É preciso considerar acima
de tudo uma formação integral do sujeito. Sobre isso Pacheco
(2010 p. 24) afirma que a educação para o trabalho “[...] se entende
como potencializadora do ser humano, enquanto integralidade,
no desenvolvimento de sua capacidade de gerar conhecimentos a
partir de uma prática interativa com a realidade, na perspectiva
de sua emancipação”.
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Ainda sobre isso, Saviani (2003) defende o conceito de politecnia
que preconiza o rompimento entre ciência e técnica, demonstrando
que o processo de trabalho se realiza de forma indivisível,
indissociável, dos atributos manuais e cognitivos. No contexto da
educação profissional, politecnia deve ser entendida como:
[...] domínio da técnica em nível intelectual e a possibilidade de um
trabalho flexível com a recomposição de tarefas a nível criativo.
Supõe a ultrapassagem de um conhecimento meramente empírico,
ao requerer o recurso a formas de pensamento mais abstratas. Vai
além de uma formação simplesmente técnica ao pressupor um
perfil amplo de trabalhador, consciente, capaz de atuar criticamente
em atividade de caráter criador e de buscar com autonomia os
conhecimentos necessários ao seu progressivo aperfeiçoamento
(MACHADO, 1992, p. 19).

Sendo assim, a educação profissional deve ser compreendida
como processo multidimensional, por romper com a noção
tradicional de formação técnica como algo ligada apenas a
trabalhos manuais. Conforme escreve Saviani (2003, p. 136), “[...]
a noção de politecnia se encaminha na direção da superação da
dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre
instrução profissional e instrução geral”.
Vale salientar que tanto a noção de trabalho como de
educação profissional, aqui, discutidas, nos remete à uma
concepção de cultura. De início, destaca-se que o significado da
palavra cultura é amplo e diverso, o que nos remonta à origem da
Ciências Sociais e Humanas e mesmo à Filosofia. O seu
entendimento vai desde o determinismo do durkheimiano, das
teorias evolucionistas de Morgan, Tylor e Frazer, do relativismo
cultural de Boas, até as concepções contemporâneas de cultura
ligadas ao simbólico e à condição humana, tais como em Geertz,
Thompson e Eagleton, dentre outros.
Além das perspectivas supracitadas, vale destacar as
contribuições de Marx para o entendimento da cultura,
evidentemente, atravessada pelo trabalho. Para Marx, na relação
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entre história e cultura estão os sujeitos em situações concretas e
pré-determinadas
pela
superestrutura,
evidentemente,
perpassadas pelo trabalho e pelas condições de produção.
Gramish também dará uma contribuição importante para os
estudos acerca da cultura ao falar de “hegemonia cultural” que se
refere a ideia de dominação através da cultura.
Em vista disso, a concepção de cultura em educação
profissional faze jus a necessidade do entendimento acerca das
forças culturais, econômicas e políticas que moldam a sociedade,
para perceber a interação entre o sistema escolar, seus currículos e
as relações sociais. Nesse sentido, a práxis pedagógica deve
vislumbrar “o homem em seus espaços e em suas relações com o
mundo, possibilitando que, em sua formação, o indivíduo tenha
acesso a toda fundamentação teórica aliada à prática, que lhe
possibilite a inserção no mundo do trabalho” (IFSUL, 2016, p. 17).
Deste modo, o entendimento da cultura proporciona, além da
reflexão sobre si mesmo e do lugar social que ocupa o aluno, uma
reflexão sobre os meios de dominação social e opressão mediados
por produtos simbólicos, não somente pela esfera econômica.
Deste modo, o entendimento da relação entre trabalho e cultura,
subjaz um “[...] entendimento crítico de como funciona e se
constitui a sociedade humana em suas relações sociais e como
funciona o mundo da natureza, da qual fazemos parte”.
(FRIGOTTO; CIAVATA; RAMOS, 2005, p. 76). Em vista disto,
destacamos a função social do IFSUL, destacando a relação entre
trabalho, cultura e sociedade:
O Instituto Federal Sul-rio-grandense tem como função social
promover educação humano-científico-tecnológica para formar
cidadãos capazes de compreender criticamente a realidade,
preparando-os para a inserção no mundo do trabalho, por meio da
educação continuada de trabalhadores; da educação tecnológica de
nível médio; da graduação e pós-graduação e da formação de
professores. Tomando o trabalho como princípio educativo, visa
desenvolver o senso ético e motivar a sensibilidade através da cultura,
para que seus estudantes, como cidadãos críticos e solidários, capazes
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de usar o conhecimento, o potencial da ciência e o método científico,
comprometam-se politicamente com um projeto de sociedade mais
justa. (IFSUL, 2016, p. 18-19. Grifos do autor).

Nesse interim, reforça-se a necessidade de compreensão do
homem como sujeito sócio histórico, constituído de múltiplas
relações, de múltiplos espaços e múltiplas culturas. A noção de
cultura em educação profissional nos remete, portanto, à
significação e transformação das “[...] realidades vividas,
conhecidas, reconhecíveis e identificáveis cujas interpretações
podem ser feitas por todos os membros de uma formação
histórica particular”. (BRENNAND, 2009, p. 4).
Inclusão social a partir da Educação Profissional e Tecnológica:
o exemplo dos Institutos Federais de Educação Ciência e
Tecnologia
Persistiu durante anos a contradição na oferta de ensino
profissional público (Centro Federal de Educação Tecnológica CEFET) gratuito para as elites. Na contramão dessa oferta, as
classes populares de trabalhadores ou de filhos de trabalhadores
ficavam a margem dessa oferta. As possibilidades eram restritas,
principalmente vinculadas a curso de curta duração, ofertados
pelas Secretarias Estaduais de Educação ou pelo Sistema S, muitas
vezes financiadas pelo próprio trabalhador. Todavia, os avanços
na promoção e interiorização da educação profissional e
tecnológica de qualidade verificados no país nos últimos anos
permitiram que o acesso a essa modalidade educativa deixasse de
ser demasiadamente excludente.
De modo geral, nota-se a ampliação da oferta de vagas nos
últimos anos, seguida de uma política de inclusão voltada para a
classe menos favorecida economicamente, mais especificamente,
voltada para alunos de escola pública, negros, pardos, indígenas e
pessoa com deficiência. Em vista disso, neste tópico discutiremos a

214

ampliação da oferta de vagas ligada, evidentemente, ao aumento das
despesas e, em seguida, discutiremos a política de cotas.
Os pesquisadores entendem que a formação dos institutos
federais, cuja existência se concretiza a partir da Lei 11.892/2008,
deu nova institucionalidade à educação profissional (FRIGOTTO,
2015; ARAÚJO; HYPOLITO, 2010; SANTOS, 2015, etc). Isso se
deve ao fato de que a os Ifs materializaram uma nova forma de
pensar a educação profissional, constituindo-se de uma visão
educativa baseada na inclusão, no acesso e permanência da classe
trabalhadora a uma educação de qualidade que rompesse com a
tradicional divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual.
Nesse sentido, percebe-se uma nova institucionalidade que
dar-se não apenas do ponto de vista pedagógico ou das
concepções de trabalho e formação, mas também no que se refere
ao caráter político dessa nova institucionalidade que se constitui a
partir de uma política de acesso e expansão. Nesse sentido, o
processo de expansão é também um processo de inclusão, que
visava alcançar as regiões do país ainda não alcançadas,
promovendo o acesso à educação de qualidade àqueles que
outrora não tinham acesso. Sobre essa questão, destacamos as
materialidades abaixo:
Gráfico 01: Expansão da rede federal

Fonte: Gouveia (2016)
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Figura 02: Mapa da expansão da rede federal no país.

Fonte: http://portal.mec.gov.br/rede-federal-inicial/instituicoes.

Dados obtidos do Ministério da Educação e Cultura, hoje a
Rede Federal conta com 661 unidades, por sua vez, administradas
por 38 Institutos Federais, dois Centros Federais (CEFETs), 22 escolas
técnicas ligadas às Universidades Federais, o Colégio Pedro II e a
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Em pouco
mais de uma década e meia a Rede Federal (de 2003 a 2019), a
quantidade de instituições da rede quase quadruplicou, passando de
140 instituições em 2002, para 354 em 2010, para 562 em 2014,
chegando em 2019 com 661 unidades. Sobre a expansão e
interiorização, Pacheco (2010, p. 13), escreve que:
[...] a estrutura multicampi e a clara definição do território de
abrangência das ações dos Institutos Federais afirmam, na missão
destas instituições, o compromisso de intervenção em suas
respectivas regiões, identificando problemas e criando soluções

216

técnicas e tecnológicas para o desenvolvimento sustentável com
inclusão social.

Por sua vez, Moura, Filho e Silva (2015, p. 1074) discorrem que a
expansão dos institutos federais traz consigo a sua interiorização,
proporcionando oportunidades a estudantes de diversas partes do
país, não apenas dos centros urbanos, como outrora se localizava.
Nas suas palavras, essa expansão aponta para
[...] a presença do Estado brasileiro por meio de instituições
reconhecidas como de qualidade nas periferias das capitais e em
regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. Isso significa a
ampliação das possibilidades de muitos brasileiros terem acesso a
uma educação de qualidade, posto que, atualmente, são poucas as
redes estaduais com condições para garantir esse direito à
população, apesar de ser responsabilidade dos estados a
universalização do acesso ao ensino médio (MOURA; FILHO;
FILHO, 2015, p. 1074).

Campbell (2009), afirma que numa sociedade com
tecnologias complexas, é necessário que exijam uma qualificação
continua e crescente de seus trabalhadores. O aprofundamento
das discussões nos anos 2000 sobre os problemas de formação no
e para o mundo do trabalho produziram esforços no sentido de se
pensar uma política pública séria, nacional eficiente capaz de
democratizar o ensino, proporcionando oportunidades de acesso
de muitos brasileiros e brasileiras a educação profissional e
tecnológica.
É nesse contexto que a Lei nº 11.892/2008 é aprovada, criando
uma nova institucionalidade para a educação profissional, com
foco no “[...] ensino público gratuito, democrático e de excelência”
(PACHECO, 2010, p. 14), ensino comprometido com o
desenvolvimento local, com a inclusão social e com a superação
das dicotomias tradicionalmente atribuidas a educação no Brasil,
uma educação calssista centrada numa escola para pobres e uma
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escola para ricos, trabalho manual e trabalho intelectual, formação
técnica e formação científica.
Ainda nesse período a temática em torno da relação entre o
ensino médio e a educação profissional produziu importantes
embates e mobilizações. Sobre isso, Moura, Filho e Silva (2015, p.
1073) confirmam que “[...] daí resultou o decreto n. 5.154/2004, que
abre a possibilidade de integração entre eles, trazendo alguma
expectativa de avanço em direção à politecnia”. Em 2007 o governo
federal instituiu o Programa Brasil Profissionalizado objetivando
compelir os estados a introduzirem o ensino médio integrado.
Em vista disso, vale a pena problematizar o papel dos
institutos federais no processo de expansão e promoção do acesso
à educação profissional integral. De acordo com os dados da
Plataforma Nilo Peçanha (ano base 2018), a os Ifs compreendem
98,08% do quadro de instituições da Rede Federal, com 11.766
cursos, e quase um milhão de alunos matriculados, conforme
figura abaixo:
Figura 03: Rede Federal – número de matrículas (ano base: 2018)

Fonte: http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2019.html.

Aproximadamente uma década após criação dos Institutos
Federais, outras temáticas de extrema relevância social são
colocadas para debate e discussão no âmbito da sociedade civil
organizada. E preciso fortalecer e garantir a efetividade da
relevância social das instituições educativas transformadoras –
como presencia-se nos Institutos Federais. Especialmente agora tempos cinzento, presencia-se um declínio da participação
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democrática – estabelecer analises reflexivas sobre os sucessos,
dificuldades e possibilidades são essenciais da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica.
Nesse sentido, a figura 3 traz um dado instigante sobre a relação
entre acesso e permanência. Dos 373.916 ingressantes apenas 182.671
alunos e alunas concluíram os estudos. Sendo assim, entender as
questões que norteiam as possibilidades de acesso e a garantia de
permanência são pressupostos que precisam ser investigados. Em
vista disso, no tópico a seguir, discutiremos políticas afirmativas
para o acesso e permanência da população mais vulnerável
economicamente aos Institutos Federais.
Garantindo direitos: a trajetória da Lei nº 12.711/2012 à Lei nº
13.409/2016
A política de cotas está alicerçada no conceito base do Estado
Moderno, o bem-estar social. (BATISTA, 2018). As ações
afirmativas para a inclusão de estudantes mais vulneráveis nas
instituições federais de nível médio, devem ser compreendidas
como um mecanismo de disposição do Estado frente à noção de
justiça social, de modo que se possa, pelo menos parcialmente,
combater injustiças socioculturais sofridas por grupos sociais que
historicamente foram excluir do processo educacional.
Ao discorrer sobre as políticas de ações afirmativas, Piovesan
(2005), destaca três abordagens usadas para compreendermos a
noção de igualdade, isto, porque tais políticas adotam como
princípio a ideia de que todos os homens são iguais. A primeira
dessas abordagens Piovesan (2005), denomina de igualdade formal
cuja máxima pode ser absorvida pela expressão “todos são iguais
perante a lei”, conquista que no Brasil se materializa com a
Constituição de 1988. A segunda abordagem de compreensão é a
igualdade material que corresponde a ideia de igualdade
distributiva dos bens materiais. Nesse sentido, poderíamos falar
também de desigualdade material. Sob essa ótica, a igualdade só
pode ser efetivada quando houver distribuição de renda, tendo
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em vista todos os direitos negados àqueles vulneráveis
economicamente, incluindo, o direito à educação, à saúde, à
cultura, à dignidade humana. (PIOVESAN, 2005).
Por fim, a terceira abordagem traz à tona a discussão sobre a
igualdade material sob o viés do estigma e da diferença. Nessa
perspectiva, o acesso aos direitos sociais e, por conseguinte, a bens
materiais, é negado a grupos estigmatizados. Nesse interim, a
desigualdade se materializa a partir de critérios de gênero,
orientação sexual, idade, etnia, dentre outros. (PIOVESAN, 2005).
À vista disso, falar de inclusão é falar da igualdade,
entendida, aqui, sob um viés bidimensional, formal e material, do
plano das ideias, e do plano prático da vida. Fraser (2001) escreve
que o reconhecimento dessa dupla articulação semântica, nos
permite lutar pela “[...] realização da igualdade substantiva”, ou
seja, concreta. (PIOVESAN, 2005, p. 56). Desse modo, só podemos
falar de justiça social a partir dessa postura intelectual acerca da
dicotômica igualdade nesse país, que difere a igualdade formal da
igualdade prática. (BATISTA, 2018).
A disparidade entre a igualdade formal e igualdade material
deve ser combatida, de modo que a justiça social se efetive de fato.
Vale salientar, que tivemos alguns avanços no que se refere ao
acesso das classes historicamente marginalizados e, em especial,
de trabalhadores e trabalhadoras, seus filhos e filhas. É preciso
compreender não só as possibilidades de acesso proporcionadas
pela Lei nº 12.711/2012 e pela Lei nº 13.409/2016, mas também as
condições de permanência.
A Lei nº12.711/2012 trata da reserva de vagas nas
universidades federais e nas instituições da Rede Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia, tais como os IFs, os CEFETs,
dentre outras. De acordo com Santiago (2015, p 02) é inegável
[...] que a referida lei representa o papel ativo do Estado em virtude
da busca por uma igualdade material. Representa um imperativo,
dentro de suas competências e jurisdição, que busca consertar as
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deficiências mais superficiais e emergentes do cenário educacional
brasileiro como um todo.

Brito Filho (2014, p. 123), escreve que a Lei nº 12.711/2012
pode ser compreendia como “uma ação que tem por objetivo a
distribuição mais igualitária de um bem importante, que é a
educação, tanto no nível superior como no nível médio, nesse
caso, nas instituições de ensino técnico”. Ela traz consigo o ideal
de justiça social caro ao Estado Democrático de Direito.
A análise detalhada das leis em questão, evidenciam para os
critérios diferenciadores utilizados na distribuição das vagas, o
primeiro e maior dele é o critério econômico, portanto, estamos
falando de reservas socioeconômicas em que 50% das vagas
seriam são destinadas a alunos de escola pública cuja renda per
capita não ultrapasse um salário mínimo e meio. Com a
aprovação da Lei nº 13.409, de 2016 outros critérios
diferenciadores passam a constituir parte da lei, segundo a
redação do art. 3º, o percentual de 50% das vagas já destinadas a
candidatos vulneráveis, devem ser distribuídas por curso e turno
a candidatos declarados pretos, pardos, indígenas e candidatos
com deficiência de acordo com os dados do último censo
realizado pelo IBGE.
À vista disso, os Institutos Federais têm cumprido papel
importante na inclusão de grupos vulneráveis socialmente e
historicamente excluídos, tanto no que se refere à sua
interiorização, como no que se refere a política de inclusão e ações
afirmativas proporcionadas pela Lei nº 12.711/2012 à Lei nº
13.409/2016.
Conforme escreve Pacheco (2010, p. 16) os Institutos Federais
assumem como fundamentais “[...] aspectos das atuais políticas”
para a construção de um país democrático e soberano, o que
pressupõe o combate às desigualdades e, “[...] no campo dos
processos decisórios na intermediação dos interesses de diferentes
grupos utilizando-se de critérios de justiça social em virtude de sua
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função social, que os Institutos afirmam a educação profissional e
tecnológica como política pública” (PACHECO, 2010, p. 16).
Considerações Finais
Este trabalho fez a análise das bases conceituais da Educação
Profissional e Tecnológica no contexto da política de expansão dos
institutos federais criados pela Lei 11892/2008 e das ações
afirmativas propostas pela Lei nº 12.711/2012 e pela Lei nº
13.409/2016 que possibilitaram a inclusão de grupos
historicamente marginalizados na sociedade. Os dados obtidos
apontam para a criação dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia – Ifs criados em 2008, um referencial na
oferta de forma democrática e acessível da educação profissional e
tecnológica no país. Fica perceptível que o processo de expansão e
interiorização contribuiu para a inclusão social de diversos
brasileiros e brasileiras de diversas classes socias, idades, etnias,
raças, dentre outros grupos. Fato evidenciado a partir do processo
de democratização do acesso ao ensino técnico e tecnológico de
nível médio.
Destarte, a implementação de leis especificas foram essenciais
para a promoção e inclusão desses sujeitos. Dentre elas destacamse a Lei 11892/2008, a Lei nº 12.711/2012 a e Lei nº 13.409/2016. As
referidas leis contribuíram para colocar as instituições federais de
educação profissional numa política de expansão centrada no
desenvolvimento local, regional e nacional, fugindo da velha
prática de investimentos públicos centrados nas cidades com
maior poder econômico.
Outro benefício foi validação e efetivação de políticas de
ações afirmativas que tentam suprir a lacuna existente entre a
igualdade formal, prevista na constituição, e a igualdade material
e/ou substancial ainda bastante frágil na vida prática. Em vista
disso, a reserva de vagas previstas e garantidas pela Lei nº
12.711/2012 a e Lei nº 13.409/2016 e a interiorização dos institutos
federais fazem jus aos ideais de justiça social e bem-estar social
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caros ao Estado Democrático de Direito. Tais políticas estão
fundadas na Constituição de 1988 e estão centradas na promoção
do combate à pobreza e à desigualdade social previstos no inciso
III do art. 3º da Carta Magna que elenca como objetivo da
República Federativa do Brasil “erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”.
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LIMITES E POSSIBILIDADES DA INTEGRAÇÃO
CURRICULAR NOS CURSOS DE ENSINO MÉDIO
INTEGRADO DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE1
Filomena Lucia Gossler Rodrigues da Silva (IFC)
Andressa Graziele Brandt (UFSC/IFC)
Tamiris Possamai (IFC)

Introdução
As discussões acerca do currículo do Ensino Médio são
recorrentes no contexto da Educação Brasileira, pois há, no
cenário latino-americano, um conjunto de influências de grupos
econômicos e organismos multilaterais que colocam a educação a
serviço do mercado. Vale mencionarmos que as mudanças que
vêm ocorrendo no campo do currículo da última etapa da
Educação Básica repercutem nas políticas de formação de
professores. Esse movimento faz parte, portanto, da lógica
perversa do capital comprometida com um projeto societário
excludente e produtor de desigualdades.
Para Goodson (1995), o processo de fabricação do currículo
não é lógico, mas um processo social, o qual convive, lado a lado,
com fatores lógicos, epistemológicos, intelectuais, determinantes
sociais menos nobres e menos formais, tais como interesses,
rituais, conflitos simbólicos e culturais, necessidades de
legitimação do controle, propósitos de dominação dirigidos por
fatores ligados à classe, à raça, ao gênero.
No que diz respeito às alterações curriculares da última etapa
da Educação Básica no Brasil, recentemente passamos por uma

A primeira versão deste texto foi publicada na revista Colloquium Humanarum v.
17 jan/dez 2020. ISSN: 1809-8207. Acesso no link: http://journal.unoeste.br/index.
php/ch/article/view/3609.
1
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Reforma do Ensino Médio (Lei No 13.415, de 16 de fevereiro de
2017), cuja concepção de formação que a circunscreve consiste em
uma formação precária para as juventudes. Precária no sentido de
que ela traz consigo a lógica perversa da formação básica frágil,
baseada no desenvolvimento de competências, prevendo uma
carga horária de apenas 1.800 horas da Base Nacional Comum
Curricular – BNCC, e outras 1.200 horas para disciplinas que
comporão um dos cinco percursos formativos: Linguagens e Suas
Tecnologias; Matemática e Suas Tecnologias; Ciências a Natureza
e Suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; e
Formação Técnica e Profissional.
Entre outros prejuízos produzidos pela Reforma, está o fato
de que o Ensino Médio, como última etapa da Educação Básica,
retira do estudante o direito do acesso aos conhecimentos básicos
de todas as ciências ao restringir os componentes curriculares de
Português e de Matemática como únicos que deverão estar
presentes nos três anos de duração da etapa mencionada. Há de
dizermos que à sociedade é vendida a falsa ideia de escolha pelo
jovem de um percurso formativo, que melhor atenda às suas
expectativas e aos seus interesses de formação. Não se menciona,
no entanto, que essa escolha será dos sistemas de ensino, de
acordo com suas possibilidades. Em termos práticos, a
implantação da Reforma do Ensino Médio vem sendo realizada
sem que professores e tampouco os jovens tenham clareza da
formação que o percurso formativo “escolhido” oferecerá. Não há
clareza nem dos componentes curriculares, tampouco da
concepção que tal formação representa.
Na acepção dos curriculistas e de pesquisadores da área da
educação, a implementação da reforma é perversa e representa
retrocesso nos processos educativos e formativos dos jovens e na
perda da autonomia das escolas e de seus professores no sentido
de construir uma educação comprometida com a formação
integral dos jovens e a emancipação humana. Lamentavelmente,
muitos professores, alheios a essa discussão, sequer têm percebido
que esses e outros impactos nefastos dessa reforma alcançarão sua
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formação inicial e continuada, o trabalho docente, as práticas
pedagógicas e a concepção de educação que caminha na
contramão da autonomia e da emancipação dos sujeitos.
As alterações dos currículos da Educação Básica, decorrentes
da aprovação da BNCC, em 2017 (Educação Infantil e Ensino
Fundamental) e em 2018 (Ensino Médio), produzirão impactos
inclusive sobre a formação dos professores, conforme destacam
Bazzo e Scheibe (2019, p. 682):
Cada vez mais o professor deverá ter sua formação intrinsecamente
ordenada pela BNCC, formulada no interior de uma política de
reorientação curricular adotada por vários países, entre eles o
Brasil, cujas alianças sociais, políticas e econômicas estão sendo
construídas no interior da racionalidade neoliberal na educação,
que atende prioritariamente aos interesses dos setores privados em
sua lógica empresarial [...].

Tendo presente o exposto, compreendemos que, em razão da
formulação da BNCC (BRASIL, 2018) da Educação Básica e a Base
Nacional Comum da Formação de Professores trazerem consigo a
lógica neoliberal das políticas educacionais comprometidas com a
conservação do projeto societário capitalista que produz e
aprofunda desigualdades socioculturais e educacionais,
precisamos construir movimentos de resistência. Tais movimentos
de resistência vêm se constituindo a partir do desenvolvimento de
culturas, de políticas e de práticas desenvolvidas em diferentes
instituições. No Brasil, entendemos que a concepção dos cursos de
Ensino Médio Integrado na Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, tendo em vista sua
concepção de formação integral, têm produzido experiências
profícuas no que diz respeito não só à formação dos jovens, mas
também dos professores que atuam nesses cursos, que
consideramos ser inovadoras no ponto de vista pedagógico e
epistemológico. Assim, tendo como propósito compartilhar a
experiência do Instituto Federal de Educação, Ciência e
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Tecnologia Catarinense (IFC), no que diz respeito a garantir uma
formação integral dos estudantes da última etapa da Educação
Básica, objetivamos, com este artigo, sistematizar algumas das
reflexões realizadas a partir de uma formação continuada com 120
professores(as) de Ensino Básico Técnico e Tecnológico do IFC –
Campus Camboriú acerca dos limites e das possibilidades da
integração curricular nos cursos de Ensino Médio Integrado.
Delineamento metodológico
De acordo com Barros e Lehfeld (1990, p. 14), a pesquisa “[...]
é o procedimento sistemático e intensivo, que tem por objetivo
descobrir e interpretar os fatos que estão inseridos em uma
determinada realidade. A pesquisa é definida como uma forma de
estudo de um objeto”. Tendo presente essa definição de pesquisa,
a escolha pela abordagem qualitativa deu-se pela especificidade
do objeto deste trabalho, que, conforme já mencionado, consiste
em sistematizar algumas das reflexões realizadas a partir de uma
formação continuada com 120 professores(as) de Ensino Básico
Técnico e Tecnológico do IFC – Campus Camboriú acerca dos
limites e das possibilidades da integração curricular nos cursos de
Ensino Médio Integrado.
É importante mencionarmos que um trabalho científico
realizado a partir da abordagem qualitativa possui, de acordo
com Minayo (2007), três etapas: 1) fase exploratória; (2) trabalho
de campo; (3) análise e tratamento do material empírico e
documental. Segundo a autora, a fase exploratória consiste em
elaborar o projeto de pesquisa, delimitar o objeto e desenvolvê-lo
teórica e metodologicamente, escolher e descrever os
instrumentos de operacionalização do trabalho, definir a amostra
e estabelecer o cronograma. O trabalho de campo, por sua vez,
consiste em realizar a prática empírica, por meio de observação,
de entrevistas, de interlocuções com os pesquisados e
levantamento de material documental. Já a terceira etapa,
denominada de análise e de tratamento do material empírico e
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documental, diz respeito ao conjunto de procedimentos de
interpretação e de análise de dados empíricos articulados com a
teoria que fundamenta a pesquisa. (MINAYO, 2007).
Ao considerarmos essas três etapas, os procedimentos
metodológicos adotados neste estudo qualitativo foram: 1)
Elaboração da proposta de formação continuada dos(as) 120
professores(as) do IFC -Campus Camboriú a partir de leituras
acerca da concepção de Ensino Médio Integrado, do processo de
implementação desses cursos pelo IFC e Currículo Integrado; 2) o
trabalho de campo consistiu na realização do curso de formação
continuada propriamente dito; 3) a análise dos relatos ou das
narrativas dos(as) professores(as) durante a formação, articuladas
com a discussão teórica do projeto desenvolvido.
Em que pese a elaboração e o desenvolvimento do projeto de
formação continuada, este foi desenvolvido a partir da solicitação
do Núcleo Pedagógico do IFC, de forma que a dinâmica da
formação permitisse um amplo diálogo entre os(as) participantes.
Tendo em vista a atuação das pesquisadoras nessa instituição, a
proposta de formação consistiu em desdobramento posteriores,
com encontros entre docentes para fortalecer o debate,
particularmente visando superar os limites da materialização da
integração curricular nos cursos de Ensino Médio Integrado e
fortalecer as potencialidades da instituição.
Caracterizamos o trabalho aqui sistematizado como uma
pesquisa de abordagem qualitativa que utilizou como
procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica e
documental na elaboração do projeto e reflexões dele decorrentes;
e, ainda, a pesquisa de campo que teve caráter participante, uma
vez que produziu ações posteriores como continuidade da
discussão realizada na formação com participação das
pesquisadoras. Os registros das narrativas dos(as) professores(as)
constituíram os dados coletados durante a realização da
formação. Vale dizermos que as reflexões decorrentes da
formação realizada fazem parte de um projeto de pesquisa
desenvolvido pelo IFC em articulação com o Observatório
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Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação
Pedagógica, que registrou e aprovou o desenvolvimento da
pesquisa em rede no Comitê de Ética da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas
(CAAE 59022516.3.0000.5582).
A escolha dessa forma de coleta e de registro de dados
ocorreu a partir da compreensão de que os relatos, ou as
narrativas dos(as) professores(as), segundo Cunha (1997),
produzem a história e que estes produzem a realidade. Isso se dá,
segunda a autora, porque:
As pessoas vão contando suas experiências, crenças e expectativas
e, ao mesmo tempo, vão anunciando novas possibilidades,
intenções e projetos. Às vezes, torna-se até difícil separar o vivido
do que está por viver. Experiência e narrativa se imbricam e se
tornam parte da expressão de vida de um sujeito. É por isso que se
pode afirmar que a escrita sobre uma realidade pode afetar esta
mesma realidade, pois assim como são os pensamentos que
orientam a ação racional, a narração conduzirá ao desempenho de
fatos vitais. (CUNHA, 1997, p. 3).

Subscrevendo o que a autora menciona e com o propósito de
compartilhar com os leitores o processo vivenciado, organizamos
o artigo contemplando, além da introdução e do delineamento
metodológico, uma apresentação do percurso da construção dos
currículos integrados do IFC e a análise dos registros das
narrativas dos(as) professores(as) sobre sua implementação.
Percurso da construção dos currículos integrados no IFC
Os primeiros passos do longo processo de (re)construção dos
currículos integrados do IFC foram dados, a partir do livro
institucional que conta parte dessa trajetória, ainda no ano de 2012,
quando foi constituído o Grupo de Trabalho “Ensino Médio
Integrado”, “[...] composto por profissionais da educação efetivos
(docentes, técnicos em assuntos educacionais e pedagogos)
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pertencentes aos campi do Instituto Federal Catarinense” (IFC, 2017,
p. 9). Seu principal objetivo era refletir acerca do Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional no IFC e sistematizar discussões
desencadeadas em todos os campi no período de 2012 a 2017. Tais
discussões, orientadas por documentos legais e por referenciais
teóricos que sustentam uma concepção emancipadora de educação,
representaram um passo importante para a construção de políticas
internas e de percursos formativos comprometidos com uma
formação integral a ser ofertada aos estudantes que chegam na
instituição para cursar a última etapa da Educação Básica combinada
com um curso técnico de nível médio.
Dos estudos e das atividades desse Grupo de Trabalho (GT)
decorreram outros processos institucionais que culminaram em
um amplo processo de construção coletiva de Diretrizes para o
Ensino Médio Integrado do IFC. Foram realizados seminários e
audiências públicas promovidas pela instituição que contaram
com a participação da comunidade escolar (particularmente
servidores e estudantes) que puderam contribuir para a
elaboração das diretrizes mencionadas.
O amplo movimento que envolveu a construção coletiva de
políticas e de direcionamentos institucionais, evidentemente, não
ocorreu sem enfrentamentos, uma vez que, conforme observamos nas
teorizações dos curriculistas, o currículo é sempre um campo de
disputa. As disputas por concepções e projetos educacionais estão
presentes nos mais diversificados complexos sociais, e, como não
poderia deixar de ser, é no contexto da prática, no cotidiano de cada
campus, que o debate possui efervescência e também se materializa.
Nesse sentido, o processo de iniciar tal construção, dialeticamente,
também inicia a desconstrução de uma educação profissional marcada
pelas determinações da sociedade do capital, comprometida com um
modelo de formação de nível médio alinhado com a formação de mão
de obra para o mercado de trabalho.
O processo de socialização das discussões, dos eventos
realizados, dos documentos construídos que nortearam os estudos e
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o cronograma de encontros está disponível no site oficial do IFC2. Ao
analisarmos as informações disponíveis, observamos a existência de
um esforço institucional em sistematizar o percurso da construção
das Diretrizes para o Ensino Técnico Integrado no IFC. Faz parte
dessa trajetória a criação, em 2018, da Comissão Institucional
Permanente de Implantação e Acompanhamento das Diretrizes dos
Cursos de Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio
(CIPATEC), que, de caráter propositivo e consultivo, tem o objetivo
de fomentar políticas que caminhem para a consolidação dos cursos
a partir das Diretrizes. Essa comissão é composta por membros da
comunidade escolar (gestores, professores, técnico administrativos
em educação) que possibilitam a elaboração e a implementação de
projetos pedagógicos e, também, que currículos e práticas
pedagógicas sejam construídas, implementadas e avaliadas em cada
um dos 15 campi do IFC.
A reestruturação dos documentos – e, também, da instituição de
novos percursos formativos, baseados na integração curricular que
pretende subsidiar a formação integral dos estudantes e a
consolidação de uma concepção emancipadora de educação – partiu
da definição de um perfil do egresso de cada curso, construído após
estudos realizados pelo coletivo de profissionais envolvidos. A
definição dos componentes curriculares toma, portanto, como ponto
de partida, o perfil do egresso de forma que os percursos integrados
se comprometam com a formação integral proposta nas Diretrizes
para a Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio,
que
se
materializam
por
meio
da
Resolução
Nº
016/2019/CONSUPER/IFC (IFC, 2019). O documento demonstra um
importante posicionamento de resistência e convergência:
[...] aos interesses e às necessidades da população excluída, portanto, dos
grupos humanos hoje marginalizados, a exemplo dos estudantes
oriundos da classe trabalhadora mais empobrecida. Diante desse
contexto, novos e importantes desafios se estabelecem ao IFC no sentido
Disponível em: https://ifc.edu.br/2017/09/13/caminhando-e-construindodiretrizes-para-o-ensino-tecnico-integrado-do-ifc/. Acesso em: 10 jul. 2020.
2
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de assegurar que seus currículos se mantenham comprometidos com a
concepção teórico-metodológica da Educação Profissional Técnica,
visando à formação omnilateral. (IFC, 2019, p. 2-3).

Ainda, a Resolução Nº 016/2019/CONSUPER/IFC, que se
fundamenta observando a legislação vigente, menciona
expressamente a concepção e os princípios norteadores presentes na
Resolução CNE/CEB Nº 6, de 20 de setembro de 2012, que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2012), construída também em um
cenário de disputa. Consideramos importante mencionar que,
durante o período em que o IFC constituía o GT do Ensino Médio
Integrado e mobilizava um amplo movimento institucional de
discussão, acerca da concepção de Ensino Médio comprometido com
uma educação emancipadora e uma formação integral dos
estudantes, o cenário nacional caminhava na direção oposta.
No âmbito nacional, foi instituída a Comissão Especial pelo
Congresso Nacional para estudar uma reformulação do Ensino
Médio, sob a justificativa de que “[...] o ensino médio oferecido
atualmente não corresponde às expectativas dos jovens,
especialmente no tocante à sua inserção na vida profissional, e
vem apresentando resultados que não correspondem ao
crescimento social e econômico do país” (SILVA; KRAWCZYK,
2016, p. 2). Isso resultou no Projeto de Lei Nº 6.840/2013 (BRASIL,
2013). Sua ementa apontava para a alteração na Lei Nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB), instituindo jornada em período integral e
dispondo sobre organização de currículos do Ensino Médio por
áreas do conhecimento.
O PL Nº 6.840/2013 teve sua última movimentação em 2016,
ano em que, após articulações e manobras de forças contrárias ao
Partido da Presidência da República, houve o processo de
impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, que mudou
novamente a conjuntura política do país. O vice-Presidente Michel
Temer, ao assumir o cargo, emitiu uma Medida Provisória (MP)
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com o fito de aligeirar o processo de alteração da LDB de 1996 e
do FUNDEB (Lei Nº 11.494, de 20 de junho de 2007) e de
reformulação do Ensino Médio brasileiro. Por meio da MP Nº
746/2016, propôs alterações que, em uma tramitação de urgência
(conforme característica de uma MP), negligenciou o debate com
os principais envolvidos e impactados, que culminou na Lei Nº
13.415/2017, aprovada em fevereiro de 2017: A Reforma do Ensino
Médio. Para Scheibe e Silva (2017, p. 21),
[...] a atual reforma está sustentada na defesa da necessidade de
adequação do ensino médio a requisitos postos pelo mercado de
trabalho e/ou por necessidades definidas pelo setor empresarial. Tal
defesa aproxima a última etapa da educação básica a uma visão
mercantil da escola pública e adota critérios pragmáticos para
definir os rumos da mudança [...].

Ao passo que essa reforma vem sendo implementada, vários
pontos preocupam e apresentam-se como verdadeiras ameaças à
oferta de Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio pelos
Institutos Federais, sobretudo ao IFC que vem fortalecendo sua
defesa em relação à oferta de percursos formativos e educativos
alicerçados em uma concepção de educação pública, gratuita,
laica, inclusiva, democrática e de qualidade social referenciada.
Compreensão dos(as) professores(as) do IFC acerca do currículo
integrado: reflexões a partir da formação continuada
De acordo com Lopes e Macedo (2011, p. 123), “[...] ao longo
da história do currículo, podem ser situadas inúmeras propostas
de currículo integrado, sob denominações distintas: currículo
global, metodologia de projetos, currículo interdisciplinar,
currículo transversal”. Contudo, cada uma dessas propostas, ao
organizar seu currículo, há, segundo as autoras, diferentes formas
de interpretar a integração, não se restringindo, portanto, às
perspectivas críticas de educação.
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Construir uma proposta de currículo integrado a partir da
realidade objetiva de cada curso de Ensino Médio Integrado à
Educação Profissional no IFC tem sido um desafio para gestores,
coordenação pedagógica e professores nos últimos anos.
Observamos a existência de um amplo movimento de construção
de Diretrizes específicas para tais cursos, fundamentadas na
compreensão teórica e prática da concepção de integração
curricular a partir de ações que se iniciaram no ano de 2012.
A experiência em curso, portanto, envolve a ampla
participação dos docentes nos últimos oito anos, articulada à
construção de Diretrizes para a Educação Profissional Técnica de
Nível Médio e ao desenvolvimento de uma política de formação
continuada. Desse processo, resultou a reestruturação e a
implementação de projetos pedagógicos e currículos dos cursos
de Ensino Médio Integrado, subsidiados pela concepção de
educação profissional técnica de nível médio que, além de formar
profissionais
tecnicamente
competentes,
tenham
como
centralidade a formação de cidadãos comprometidos com uma
sociedade mais justa.
O desafio de construir um currículo alicerçado na produção de
sentido e significado para os estudantes, tanto no que diz respeito a
sua formação cidadã quanto para a construção dos saberes necessários
para o exercício de atividades profissionais que a formação
profissional de nível médio oportuniza, vem sendo enfrentado
diariamente, seja por meio da construção de políticas quanto de
práticas. No tocante às políticas, observamos a aprovação de
legislações e o desenvolvimento de um amplo movimento de
formação continuada articulado à concepção de formação integral
(profissional e cidadã, tendo presente todas as dimensões da vida
humana). Em relação às práticas, observamos um amplo processo de
diálogo construído durante as formações continuadas realizadas, que,
nesse momento, tem como propósito materializar os projetos
pedagógicos e os currículos dos cursos mencionados.
Tendo presente o exposto, apresentaremos e discutiremos
dados coletados durante o desenvolvimento de uma das
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formações continuadas realizadas sobre o currículo integrado com
os professores e demais profissionais de educação do IFC –
Campus Camboriú, coordenadas pelas autoras do artigo.
Selecionamos registros que possam ilustrar a compreensão desses
professores acerca do currículo integrado, os limites e as
potencialidades de implementação nesse campus.
No que diz respeito à compreensão de currículo integrado, as
falas dos professores revelam: a) que ele envolve a
interdisciplinaridade, uma vez que os conteúdos se
complementam e dialogam entre si e com a prática profissional; b)
que implica pensar a formação, sem dissociar atividades de
ensino, pesquisa e extensão; c) que os componentes curriculares e
suas ementas precisam estar voltados ao perfil do egresso; d) que
implica associar/articular/aproximar as disciplinas/professores/
estudantes; exige, assim, dialogicidade.
As respostas dos(as) professores(as) sinalizam que a elaboração
dos currículos, principalmente sua implementação, depende de uma
construção coletiva que articula teoria e prática. Essa articulação
exige diálogo entre os envolvidos no processo educativo para que os
conhecimentos possam produzir sentido e significado para os
estudantes. Práticas pedagógicas alicerçadas nessa compreensão, em
nossa análise, são potencialmente capazes de consolidar processos
formativos comprometidos com a formação integral dos estudantes
na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Essa
formação envolve uma dupla finalidade: uma formação técnica que
ofereça condições para a inserção no mundo do trabalho e uma
formação que ofereça instrumentos para o exercício pleno da
cidadania por meio do desenvolvimento de todas as dimensões do
ser humano como a dimensão intelectual (científica e tecnológica),
ética, estética, política, sociocultural, entre outras. Para dar conta
dessa dupla finalidade,
[...] os conhecimentos das ciências denominadas duras e os das
ciências sociais e humanas serão contemplados de forma equânime,
em nível de importância e de conteúdo, visando a uma formação
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integral do cidadão autônomo e emancipado. A formação integral
implica competência técnica e compromisso ético, que se traduzam
em atuação voltada para a edificação de uma sociedade justa e
igualitária. (MOURA, 2010, p. 5-6).

Conforme podemos observar nessa afirmação de Moura
(2010) e tendo presente os registros da formação anteriormente
expostos, o currículo integrado exige que os conhecimentos
acessados e construídos visem a dinâmica da integralidade. Dito
de outro modo, os conhecimentos necessitam ser vistos a partir da
perspectiva da interdisciplinaridade e da contextualização dos
saberes historicamente acumulados articulados às experiências
que os estudantes possuem e à(s) realidade(s) socioculturais,
políticas, econômicas que estamos inseridos. Nessa perspectiva, é
a realidade, a dinâmica viva do currículo que irá exigir a
interdisciplinaridade. Desse modo:
A necessidade da interdisciplinaridade na produção do conhecimento
funda-se no seu caráter dialético da realidade social que é, ao mesmo
tempo, uma e diversa, e na natureza intersubjetiva de sua apreensão, o
caráter uno e diverso da realidade social nos impõe distinguir os
limites reais dos sujeitos que investigam os limites do objeto
investigado. Delimitar um objeto para a investigação não é fragmentálo, ou limitá-lo arbitrariamente. Ou seja, se o processo de
conhecimento nos impõe a delimitação de determinado problema, isto
não significa que tenhamos que abandonar as múltiplas determinações
que o constituem. E, nesse sentido, mesmo delimitado, um fato teima
em não perder o tecido da totalidade de que faz parte indissociável.
(FRIGOTTO, 2008, p. 43-44).

Assim, a partir de Frigotto (2008) e em diálogo com Silva
(2016, p. 10), entendemos que “[...] se as ações humanas se
materializam a partir de práticas concretas, as práticas cotidianas
na sala de aula apresentam-se então como um espaço/tempo
privilegiado para a mobilização de saberes individuais e coletivos
– saberes que agem, que pensam, que teorizam, que constroem e
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reconstroem”. Aí está o desafio posto aos(às) professores(as):
tornar os processos educativos espaços privilegiados para a
formação integral dos jovens estudantes.
A partir da identificação de que os(as) professores(as)
participantes da formação possuem a compreensão de currículo
integrado, buscamos refletir sobre os limites, as dificuldades e as
necessidades observadas pelo coletivo para a construção e a
implementação de currículos integrados no IFC-Campus
Camboriú. Observamos, no diálogo estabelecido, que: a) são
necessários encontros regulares entre os(as) professores(as) de
modo que eles(as) conheçam os componentes curriculares
ofertados em profundidade e possam dar materialidade à
interdisciplinaridade; b) que os currículos/conteúdos estejam
articulados com a missão e visão do IFC, assim como o Plano de
Desenvolvimento Institucional e o Projeto Político Pedagógico
Institucional; c) realizar trocas de experiências entre os(as)
professores(as) do mesmo curso e de outros cursos; d) superar a
dicotomia e a hierarquia entre disciplinas técnicas e básicas e as
áreas do conhecimento; e) avançar na superação das questões
burocráticas que dificultam alocação de carga horária para mais
de um professor no mesmo horário e organização de horários que
permitam o diálogo entre os pares.
Os aspectos mencionados, pelos(as) professores(as), que
dificultam a materialização do currículo integrado são de duas
ordens:
uma
administrativa
e
outra
pedagógica.
Administrativamente os professores requerem espaços e tempos
coletivos para viabilizar o diálogo entre os pares e o cômputo de
horas de aula envolvendo mais de um professor; assim, há a
necessidade de espaços de formação continuada em serviço e de
planejamento colaborativo. A esse respeito, recorremos a Hobold
(2018), que, em suas análises e reflexões sobre o desenvolvimento
profissional dos professores, menciona a necessidade de pesquisar e
de valorizar os espaços formativos dos docentes, de forma a destacar
a intencionalidade de trabalhar as questões de formação continuada
nos processos ofertados internamente nas instituições de ensino.
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No que diz respeito aos aspectos pedagógicos das demandas
levantadas, ressaltamos que eles convergem com o sinalizado por
Silva et al. (2016), que afirma que pensar um currículo integrado
envolve tomar a interdisciplinaridade como um modo de fazer,
como uma artesania coletiva, voltada à potencialização da
formação geral, técnica, intelectual e cidadã dos educandos,
visando que estes se reconheçam como sujeitos da história; e,
também, pensar a formação integral dos sujeitos do processo
educativo (estudante e professor).
Há de mencionarmos, ainda, que os limites e as necessidades
levantados pelos(as) professores(as) possuem relação com a
perspectiva da politecnia defendida por Saviani (2003), que exigem
pensar e realizar uma formação humanizada a partir do domínio dos
fundamentos científicos e das diferentes técnicas que caracterizam o
processo de trabalho moderno e conhecer as diferentes modalidades
de trabalho, pois é preciso superar a “[...] dicotomia entre trabalho
manual e trabalho intelectual, entre instrução profissional e instrução
geral” (SAVIANI, 2003, p. 13). Ao contrário do que muitos pensam, a
politecnia não é sinônimo de “ensino de muitas técnicas” ou de
polivalência, mas significa “[...] uma educação que possibilita a
compreensão dos princípios científico-tecnológicos e históricos da
produção moderna, de modo a orientar os estudantes à realização de
múltiplas escolhas” (RAMOS, 2008, p. 3).
O que nos parece evidente a partir do exposto é que o grande
desafio que se coloca aos professores é a construção e a
implementação de um currículo integrado que articule as
necessidades de formação para o mundo do trabalho, tendo a
pesquisa, a cultura, a tecnologia e o trabalho como pilares e em
consonância com a heterogeneidade de sujeitos que ingressam nos
Institutos Federais com as necessidades da formação cidadã.
Articular tais necessidades implica reconhecer os sujeitos concretos,
considerando suas trajetórias e os contextos em que vivem.
Considerando o exposto, reportamo-nos a Silva et al. (2018),
que afirmam que o professor que atua na Educação Profissional
fundamenta sua prática pedagógica transpondo didaticamente
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aquilo que aprendeu em sua formação inicial e aprendendo a ser
professor por meio da sua experiência profissional. Daí a
importância da construção de políticas de formação continuada
em serviço que dialogam com as especificidades da docência no
campo de atuação profissional do professor tendo em vista a
construção de uma identidade convergente com os propósitos
institucionais que, neste caso, corroboram para uma atuação
comprometida com a formação integral dos estudantes.
Conforme Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), ao refletirem
sobre a última etapa da Educação Básica, argumentam que são
muitas as dualidades presentes no Ensino Médio e que se
constituem em desafios a serem enfrentados, entre os quais
mencionam: o desafio de uma formação técnica de nível médio
especializados ou politécnicos; a formação de mão de obra para o
mercado de trabalho ou de cidadãos para o mundo de trabalho; e,
principalmente, o desafio de construir e desenvolver na práxis um
currículo integrado que contemple de forma a formação geral,
humanística e técnica.
Esses questionamentos relacionados ao processo de formação
dos estudantes no Ensino Médio técnico são pertinentes e trazem
à reflexão uma concepção de educação que privilegie a construção
de uma escola única, integral e integrada ao Ensino Médio. Tal
concepção, que integra a formação geral e técnica no Ensino
Médio, “[...] é condição necessária para a travessia em direção ao
ensino médio politécnico e à superação da dualidade educacional
brasileira pela superação da dualidade de classes”. (FRIGOTTO;
CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 45).
Realizar uma educação comprometida com essa concepção
requer dos(as) professores(as) o desenvolvimento de culturas e
práticas que a sustentem. As reflexões realizadas durante a formação
continuada objetivaram, além de buscar compreender qual a
concepção de currículo integrado e quais os limites, os desafios e as
necessidades para sua realização, levantar quais são as possibilidades
e as facilidades para a construção de currículos integrados.
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Nesse sentido, segundo os(as) professores(as) que participaram
da formação continuada, são facilidades e possibilidades do IFC Campus Camboriú: a) a predisposição dos(as) professores(as) em
debater o currículo integrado; b) a possibilidade de criar coletivos de
professores(as) dispostos(as) a desenvolver atividades integrando
diferentes disciplinas; c) a viabilidade de construir tempos e espaços
de planejamento coletivo na carga horária semanal dos(as)
professores(as); d) a reestruturação dos projetos pedagógicos e
currículos do cursos de Ensino Médio Integrado; e) a existência de
estrutura física que ofereça laboratórios e vários outros espaços; f) a
constituição do corpo docente com qualificação em nível de pósgraduação e com dedicação exclusiva; g) a diversidade/coexistência
de áreas de conhecimento; h) a missão institucional e da própria
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica que se
compromete com a formação cidadã e técnica de excelência; i) a
possibilidade de propor e de executar projetos de ensino, de
pesquisa e de extensão; j) a realização de eventos que socializem as
experiências de formação da instituição; k) a presença de professores
e de estudantes em tempo integral na instituição; l) a existência de
um calendário de formação continuada para o ano letivo (um
período mensal); m) o acesso às experiências que ocorrem em outros
Institutos Federais e do próprio Campus.
Conforme podemos observar nessa sistematização, existem
condições concretas para a viabilização dos currículos integrados
que possam produzir sentido e significado para a formação
integral dos jovens estudantes do Ensino Médio. Os aspectos
mencionados pelos(as) professores(as) reforçam a relevância da
construção e da implementação de políticas de formação
continuada de professores(as) que atuam no âmbito da Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, que superem medidas
emergenciais, descontínuas e não obrigatórias (SILVA et al., 2018).
Em nossa acepção, o desafio de ensinar e de aprender nessa
concepção de formação deve ser enfrentado diariamente de forma
que a memória e a identidade dos cursos, da instituição e da
própria Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
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Tecnológica possa ecoar país afora. Assim, de acordo com Ciavatta
(2005), a memória e a identidade escolar devem ser construídas de
forma dinâmica e permanente, tendo suas raízes na cultura, no
tempo e no lugar de onde os sujeitos sociais se inserem.
Considerações finais
Entre os resultados obtidos na análise dos registros da
formação continuada realizada junto aos(às) professores(as) do
IFC, identificamos que estes(as) compreendem que a integração
curricular exige tanto a reorganização curricular por meio da
reestruturação dos projetos pedagógicos dos cursos como
repensar as práticas pedagógicas, de modo a contemplar a
perspectiva da interdisciplinaridade. Além da compreensão de
que a interdisciplinaridade pode ocorrer articulando saberes de
diferentes áreas do conhecimento, observamos que os(as)
professores(as) a entendem como possível e necessária e
consideram temas, conceitos, pesquisas e outras formas utilizadas
para favorecer a compreensão de um determinado fenômeno ou
aspecto da realidade.
Os registros feitos e suas análises permitem-nos inferir que a
integração curricular realizada e a concepção presente nos cursos
de Ensino Médio Integrado são aspectos importantes para a
reconfiguração da identidade institucional IFC – Campus
Camboriú, alcançando os demais níveis de formação realizados
pela instituição (cursos de qualificação profissional, graduação –
bacharelados, engenharias, licenciaturas – e pós-graduação lato e
stricto sensu). Dizemos isso considerando que os(as)
professores(as) da instituição atuam em diferentes níveis e etapas
da educação, dando materialidade à nova institucionalidade da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
que consiste na verticalização da formação dos brasileiros em uma
única rede de ensino.
Outro aspecto importante a ser mencionado diz respeito à
compreensão dos profissionais do Campus, em relação ao processo
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de construção de um currículo integrado. Este não se constrói em
gabinetes, ou por influência de representantes de organismos
multilaterais, de modo a atender aos interesses do empresariado.
O currículo integrado nasce de uma construção coletiva,
fundamentada nos princípios da politecnia, de maneira a articular
o domínio dos fundamentos da técnica e da ciência requeridos
pelo mundo do trabalho com a formação humana integral, ética,
estética, política, sociocultural, histórica, que possibilita a
emancipação dos jovens estudantes do Ensino Médio.
Tal compreensão nos remete a conceber o currículo como
elemento importante no processo de transformação da realidade
concreta dos sujeitos envolvidos no processo educativo, quer
sejam os estudantes, quer sejam os professores. Assim, conforme
observamos nas análises realizadas, o professor, ao apropriar-se,
por meio da formação continuada, da compreensão de que o
currículo escolar não se limita a conteúdos curriculares definidos
em uma Base Nacional Comum Curricular da formação dos
jovens brasileiros, passa a compreendê-lo como um dos
instrumentos de transformação social.
Em suma, compreendemos que as políticas de formação
continuada em serviço é essencial para que, conforme sinalizam
Silva et al. (2018), que a atuação dos(as) professores(as) possa vir a
se comprometer com uma perspectiva/concepção de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica emancipatória e integral
para e com os sujeitos que frequentam essa modalidade de ensino,
alinhada tanto aos princípios da Rede Federal que se propõe a
oferecer uma educação de qualidade social referenciada, quanto
ao alcance das metas do Plano Nacional de Educação.
Tendo presente o exposto, corroboramos com Santomé (1998)
na defesa de que poucas vezes ao longo da história foi tão urgente
a aposta em uma educação verdadeiramente comprometida com
valores da democracia e da solidariedade se quisermos enfrentar
as políticas neoliberais alinhadas aos interesses da sociedade
capitalista que colocam o consumo e o lucro acima da vida, da
solidariedade e da dignidade humana.
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3ª PARTE
AS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVAS E
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ADEQUAÇÕES CURRICULARES COMO UM RECURSO DE
INCLUSÃO E NÃO DE SEGREGAÇÃO EDUCACIONAL:
UMA INVESTIGAÇÃO À LUZ DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Francidalma Soares Sousa Carvalho Filha (UEMA)
Marcus Vinicius da Rocha Santos da Silva (COREN/PR)
Najra Danny Pereira Lima (CLÍNICA COMTATO EVIDÊNCIAS
CIENTÍFICAS)

Introdução
A Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) defendem a
inclusão de pessoas com deficiências ou necessidades educativas
especiais e reconhecem o direito da educação para todos,
propondo que o ensino seja embasado nos princípios de
igualdade de condições de acesso, permanência e aprendizagem
para todos os alunos na escola. Deste modo, a educação deve ser
ofertada prioritariamente na rede regular de ensino, e deverão ser
garantidos aos educandos: currículo, métodos, técnicas, recursos
educativos específicos e tecnologias adequadas para atender às
necessidades das crianças. (FAVORETTO; LAMÔNICA, 2014).
Nesse contexto, foi elaborada a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL,
2008), que objetiva estimular o acesso, a participação e a
aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas
regulares, orientando os sistemas de ensino para promover
respostas às necessidades educacionais desses estudantes público
alvo da Educação Especial (PAEE).
Dados do Censo Escolar, um importante levantamento
estatístico-educacional de âmbito nacional, realizado, anualmente,
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
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Anísio Teixeira (INEP), apontam que em 2015 no que diz respeito
à Educação Especial foram realizadas 44.972 matrículas iniciais na
Educação Infantil, 581.223 no Ensino Fundamental, 59.241 no
Ensino Médio e 59.657 na Educação de Jovens e Adultos,
totalizando 745.093 matrículas iniciais de pessoas com deficiências
nas redes regulares de ensino (INEP, 2015).
Ademais, verifica-se que a inclusão escolar de
crianças/pessoas com algum tipo de necessidade especial é fato
contemporâneo na educação brasileira, mesmo com a ausência de
informações precisas quanto ao resultado de tal inserção tanto
entre os educadores quanto entre os pais e pessoas com
deficiência. Conforme Mendes (2006), apesar de a ação
educacional estar apoiada nas leis e apresentar grandes avanços,
esse é um processo que apresenta inúmeras dificuldades, sendo
um enorme desafio a ser superado por todos aqueles que nele
estão envolvidos.
A este respeito, Briant e Oliver (2012), consideram que na
perspectiva da educação inclusiva, uma classe heterogênea com
crianças neurotípicas e atípicas pode ser vista como um estímulo,
que provoca a adoção de estratégias destinadas a criar um
ambiente educativo mais rico para todos, ou seja, as mudanças
metodológicas e organizativas passam a responder aos alunos que
apresentam dificuldades, mas podem beneficiar todos os alunos
da sala de aula.
Contudo, Araújo e Lima (2011), evidenciam que o processo
da inclusão escolar de crianças/pessoas com deficiência ainda
encontra-se marcado por indefinições sobre a forma como deve
acontecer e, apesar de muitas escolas se mostrarem receptivas à
chegada dessas pessoas, os pais e até mesmo os educadores ainda
constatam que há o despreparo ou a falta de formação para
recebê-las, gerando inseguranças.
Estudo de Silva (2011), apontou os tipos de deficiências mais
recorrentes em alunos matriculados nas escolas regulares, dentre
os quais predominaram: deficiência visual, deficiência física,
deficiência auditiva, altas habilidades ou superdotação,
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surdocegueira, deficiência múltipla e deficiência intelectual. Vale
ressaltar que os achados da referida pesquisa indicaram que a
deficiência intelectual acomete o maior número de discentes
atípicos incluídos no ensino regular. Esses dados são
corroborados pelas informações obtidas através da investigação
implementada por Bueno e Meletti (2011), uma vez que os autores
supracitados concluíram que as matrículas de alunos com
deficiência intelectual, de fato, compõem a imensa maioria.
Referente a essa temática, Mousinho et al. (2010), sob a égide
da Educação Inclusiva, destacam a atuação dos mediadores
escolares enquanto agentes facilitadores, os quais podem
colaborar com os professores, inclusive, contribuindo para que as
adequações curriculares aconteçam efetivamente. Esses
profissionais surgiram para acompanhar as crianças que
necessitam de auxílio na sala de aula. Salienta-se que aos poucos
essa função tornou-se especializada e ampliada, sendo cada vez
mais frequente a presença desses profissionais em escolas
públicas e particulares.
Para mais, Valle e Maia (2010), relatam a necessidade de
realização das adequações curriculares, as quais servem para
flexibilizar e viabilizar o acesso às diretrizes estabelecidas pelo
currículo regular e não possuem a intenção de desenvolver uma
nova proposta curricular, mas estabelecer um currículo dinâmico,
alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a
todos os educandos.
Portanto, o objetivo deste artigo é discutir a importância da
realização de adequações ou flexibilizações curriculares como
forma de fortalecer a inclusão educacional de todos os alunos,
com base nas Políticas de Educação vigentes
Metodologia
Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem
qualiquantitativa, realizado em Caxias-MA. Assim, participaram
da pesquisa 67 pessoas, responsáveis pelo cuidado direto a
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estudantes com deficiências/transtornos de aprendizagem
matriculados em escolas públicas municipais. Para tanto, estes
indivíduos vivenciaram um Curso de Aperfeiçoamento na área de
Mediação Escolar, durante todo o ano de 2018 e, ao serem
inquiridos a participarem da pesquisa, aceitaram prontamente.
Dessarte, foram realizados dois procedimentos: aplicação de um
questionário com perguntas sociodemográficas e referentes ao
trabalho de mediação escolar e também foram realizadas entrevistas.
No que se refere aos dados quantitativos, compôs-se um banco de
dados, digitados no software Statistical Package for the Social
Sciences – SPSS (versão 24.0 for Windows), posteriormente,
consolidados por meio das técnicas de estatísticas descritivas
(frequências absoluta e relativa). Procedeu-se análise e discussão dos
achados com base na literatura produzida sobre o tema.
Relativo às informações qualitativas, após as entrevistas, as
respostas foram submetidas à Análise de Conteúdo, proposta por
Bardin (2016), que tem como propósito a compreensão do
significado das falas dos sujeitos para além dos limites daquilo que é
descrito. Desta maneira, de posse do material, procedeu-se a
categorização, inferência, descrição e interpretação minuciosa de
todo o conteúdo. Para tanto, após a leitura compreensiva das
respostas/falas, foi feita a exploração das mesmas, e, portanto, a
análise propriamente dita, e, por fim, elaborou-se uma síntese
interpretativa por meio de uma redação que proporcionou um
diálogo do tema com objetivos, questões e pressupostos da pesquisa.
Ressalta-se também que, para facilitar a compreensão das
informações, os dados foram fielmente descritos e, ainda, pelo
quantitativo grande de pessoas, selecionaram-se as melhores
respostas, que mais atenderam ao objeto de pesquisa para serem
apresentadas e, quanto a isto, as falas serão descritas e identificadas
pela letra “M” representando Mediador(a), seguido de um número
indicativo da ordem na qual as entrevistas foram aplicadas.
O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil e
enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa, tendo sido aprovado,
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com o número de Certificação de Apresentação para Apreciação
Ética (CAAE) 62155916.6.0000.5554 e de Parecer 1.837.240.
Resultados
Acerca dos participantes, dos sessenta e sete, são seis homens
e sessenta e uma mulheres, a maioria com ensino fundamental
completo e todos em regime funcional de contrato com o
município de Caxias-MA.
Quanto à realização de adequações/flexibilizações curriculares,
52 (77,6%) pessoas afirmaram realizá-las, enquanto 15 (22,4%)
negaram. Ao serem questionados se os estudantes com
necessidades educacionais especiais apresentam dificuldades para
participarem de atividades comuns na ausência das adequações
curriculares, 46 (68,7%) sujeitos referiram que sem as referidas
adequações tais dificuldades são reais, já 21 (31,3%) participantes
referiram que não, isto é, os alunos conseguem realizar as tarefas
sem nenhuma diferenciação (Tabela 01).
Em relação aos tipos de adequações, predominaram as
flexibilizações nos conteúdos, objetivos e processos de avaliação,
com 47,8%, 43,3% e 43,3% das indicações, respectivamente. No
que tange às dificuldades para realizar as adequações
curriculares, apurou-se que 92,5% dos mediadores apontaram a
opção “sim” e 7,5% a opção “não” (Tabela 01).
Tabela 1: Dados sobre a adequação curricular para estudantes com
necessidades educacionais especiais. Caxias-MA, 2018.
VARIÁVEIS
N
%
Realização de adequações curriculares
Sim
52
77,6
Não
15
22,4
Dificuldades dos estudantes PAEE em participar de
atividades comuns, sem adequações
Sim
46
68,7
Não
21
31,3
Tipos de adequações
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Objetivos
Conteúdos
Método de ensino
Processos de Avaliação
Temporalidade no processo ensino e aprendizagem
Dificuldades em realizar as adequações curriculares
Sim
Não
Especificação de dificuldades em realizar as adequações
curriculares
Falta de interação com a professora
Falta de estrutura/material necessário
Falta de incentivo por parte da direção/coordenação
Falta de habilidades
Falta de tempo
Adequações restritas a alunos com necessidades
educacionais especiais
Sim, sempre
Não, neurotípicos também
Não se aplica
Total

29
32
20
29
9

43,3
47,8
29,8
43,3
13,4

62
05

92,5
7,5

39
51
36
12
08

58,2
76,1
53,7
17,9
11,9

21
41
05
67

31,3
61,2
7,5
100,0

Quanto à especificação das dificuldades para a realização das
adequações curriculares, os participantes apontaram com maior
ênfase a falta de estrutura/material necessário (76,1%), a falta de
interação com a professora (58,2%) e a falta de incentivo por parte
da direção/coordenação (53,7%). Acerca do questionamento
relacionado às adequações restritas a alunos com necessidades
educacionais especiais (NEEs), 41 (61,2%) indivíduos enfatizaram
que tais adequações não se restringem aos alunos citados, mas
também abrangem os alunos neurotípicos, demonstrando um
dado muito relevante, já que a turma precisa ser vista como um
todo integrado (Tabela 01).
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Categorização
Categoria 1 – Realização de Adequação Curricular
Sobre a temática abordada nesta categoria, as principais
adequações curriculares mencionadas pelos participantes dizem
respeito ao uso de materiais para facilitar a compreensão, bem
como no tocante ao formato do conteúdo ou mesmo método de
ensino, mas não foram citadas adequações nos objetivos, processo
de avaliação ou, ainda, com relação à temporalidade. Tais
constatações podem ser percebidas nos relatos abaixo:
M1: Rolo de papel alumínio com silabas moveis para formar
palavras de 2 a 3 silabas.
M3: Coloquei colagem, atividades que envolvem datas
comemorativas, e que trabalha a coordenação motora e baixa visão.
M5: engrossador de lápis, pois tinha dificuldade em segurar e
quebrava todos os lápis.
M13: Atividades de português em cartaz, formar palavras usando
as silabas, como jogo.
M17: Vogais, números, figuras geométricas e desenhos em EVA.
M18: Fiz várias atividades, como pizza numérica, dominó
ortográfico, prancha de formação de palavras.
M20: Colagem com barbantes fazer relevo na atividade, colagem.
M21: Atividades escritas com diminuição de texto e inserção de
imagens, materiais com colagem e cores com formação de palavras.
M24: Os materiais para facilitar no atendimento, pois nem a
prefeitura nem a escola não disponibiliza de materiais adequado
para as necessidades das crianças.
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M30: Adaptamos uns desenhos para deficientes visual, utilizamos
uma semente para fazer o alfabeto em braile.
M45: Adaptei Blocos, onde eu pude trabalhar com cores, soma,
onde ele possa contar e ainda brincar.
M50: Um quebra cabeça de palito de picolé, onde continha o
alfabeto.
M52: Um quebra cabeça, com números e desenhos de frutas,
usando caixa de creme dental e de sabonetes.
M54: Adaptei um carrinho, onde ele pudesse pintar as cores que ele
quisesse, pois ele adora pintar e em seguida dando continuidade a
tarefa, ele adora quebra cabeça também adaptei, faço sempre
mosaico com vários EVA picados para ele colorir da cor que ele
quiser dependendo da dificuldade naquele momento que ele tem
eu sempre invento alguma coisa com ajuda da professora.
M67: Utilizei alguns jogos para explicar sobre as vogais e
consoantes, formação de palavras.

Categoria 2 – Experiência com a adequação curricular
No tocante ao assunto abordado nesta categoria, percebeu-se
que a maior parte dos mediadores referiu que a experiência com a
prática da adequação curricular foi positiva, uma vez que
conseguiram trabalhar com os alunos, atípicos e neurotípicos, de
modo mais efetivo, houve aumento de interesse por parte do
alunado e a resposta dos discentes no decorrer das atividades
indicou que os objetivos traçados foram alcançados.
Contudo, alguns participantes explicitaram que a experiência
com a prática da adequação curricular foi negativa, tendo sido
relatada a falta de concentração e/ou desinteresse dos educandos e
a falta de apoio por parte da prefeitura enquanto fatores que
impactam negativamente a experiência supradita. Salienta-se que
tais achados podem ser identificados nas falas a seguir:
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M3: Legal, só que eles não dão muito valor, pois só querem fazer e
brincar, mas as atividades estimulam eles a aprenderem brincando.
M8: Foi mais prático para trabalhar com a criança, pois com as
adequações o aluno fica mais motivado a fazer as atividades
propostas.
M9: Muito boa, afinal eles se divertem muito e ainda participam
todos os alunos da sala.
M10: Foi gratificante e tive rendimento e um bom funcionamento
da coordenação motora.
M13: Os alunos mostraram maior interesse na execução da
atividade. Experiência satisfatória com objetivo alcançado.
M17: Foi bastante proveitosa para o aluno e para mim, pois a eles se
interessam mais com tarefas mais prazerosas.
M20: Uma experiência que me trouxe a sensação de dever
cumprido, pois percebi que os alunos ficam muito mais
interessados, já que entendem melhor as atividades que precisam
fazer.
M21: Muito legal, minha aluna gostou, participou e evoluiu, se
concentrou.
M22: Muito ruim por que ele não tem muita concentração e a
prefeitura não dá suporte nenhum.
M23: A experiência não foi boa. O aluno rasgou o material. Eu não
percebi muito interesse da parte dele.
M25: Foi bom, ver eles brincando e sorrindo, descobrindo uma
coisa nova. Eles se envovl3em muito mais com as atividades e
tarefas.
M26: Frustrante devido o déficit de atenção muito grande da
criança. E também por não termos a ajuda da professora e nem da
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direção. A outra questão, são os materiais necessários que também
não temos.
M31: Foi boa, pois a criança interage mais e o material despertou
sua atenção, tendo formas mais variadas para se trabalhar.
M36: É maravilhoso ver o desenvolvimento da criança, ela
interagindo com os colegas em sala de aula e extra aula, é muito
gratificante.
M41: Foi Maravilhosa, foi um aprendizado, onde elas também me
ensinaram a conhecer um pouco do que é ser um mediador.
M42: Foi maravilhosa e as crianças gostaram. Até a Lara (autista),
hoje consegue localizar o banheiro sozinha e comer com suas
próprias mãozinhas.
M46: No início foi difícil, mas agora tá maravilhoso, pois a partir
das adequações curriculares, tanto os alunos com deficiências,
quanto os típicos conseguem interagir melhor.
M49: No começo bastante difícil, mas agora ele já participa
interagindo com as outras crianças.
M52: O resultado foi positivo consegui o que eu queria, ele
entendeu o que eu quis passar para ele.
M55: Foi uma boa experiência, muito produtiva, porque além de
praticar com as crianças adquiri mais conhecimento.
M56: Espetacular, porem melhorou o aprendizado tanto que até
mesmo os alunos normais aprovaram também.
M65: Não foi muito boa, pois eu fico com a impressão de que o
aluno fica separado dos outros, fazendo essa atividade sozinho. Aí
me pergunto – será inclusão?
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Categoria 3 – Motivos da não realização de adequações
Quando foram indagados acerca dos motivos para a não
realização das adequações curriculares, a maioria dos mediadores
mencionou a falta de: conhecimento sobre a temática, tempo,
materiais, interesse por parte da direção da escola e dos
professores da sala de aula. Tais inferências podem ser verificadas
nos depoimentos abaixo:
M2: Porque nunca soube como adaptar. Acho muito difícil pensar
em uma tarefa que seja aplicada a todos os alunos e que eles todos
queiram fazer. Também não tivemos muita formação pra isso.
M4: Devido à falta de tempo, como também a primeira experiência
na área. Mas, no entanto, as atividades em sala de aula de
disciplinas já foram adaptadas.
M6: Porque tenho dificuldades, já fiz pequenas adaptações em
atividades, mas produzir materiais ainda não.
M15: Pois tenho materiais de trabalho com eles.
M16: Por não ter materiais.
M32: Por falta de recurso na própria escola.
M38: Porque como na escola já tem muito material, para ele aí eu
nunca adaptei por isso.
M44: Nunca deram oportunidade. Nem a professora e nem a
direção se interessam.
M52: (Ainda sou muito nova na profissão, mas acho que me
identifico e estou aprendendo no dia a dia com ele.
M59: Não houve necessidade.
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M64: Porque os professores nunca deram iniciativa e também não
apoiam a nossa vontade de fazer diferente.
M66: Porque eles nunca precisaram, pois mesmo tendo dificuldade
no aprendizado, conseguem seguir sem adaptações.

Discussões
Os achados deste estudo revelaram que cerca de 77% dos
participantes afirmaram realizar adequações curriculares
voltadas para os alunos PAEE, bem como quase 69% dos
participantes reconhecem a importância desta prática e
consideram que a sua ausência impõe entraves no
desenvolvimento dos discentes nesta condição. Entretanto,
convém salientar que as diferenciações curriculares não podem
servir para segregar alunos e nem criar dois grupos nos quais se
dividem de um lado os alunos que são capazes de realizar tarefas
sem flexibilizações e aqueles que não têm capacidade.
A este respeito, Heredero (2010) destaca que a adequação
curricular pode ser concebida como todo e qualquer ato
pedagógico que visa à flexibilização do currículo para ofertar
respostas educativas às demandas especiais dos estudantes no
âmbito escolar, o que viabiliza a apropriação do conhecimento
por parte do aprendente, inclusão no processo de ensino e
aprendizagem e efetiva presença na programação escolar.
Ressalta-se que o currículo deve ser caracterizado como algo
dinâmico, flexível e estruturado de modo a propiciar a
aprendizagem de todos os estudantes com deficiência ou não.
Assim, utilizar a lógica de adaptação requer um plano curricular
elaborado na perspectiva de oportunizar a articulação do ensino
especial e do comum, ambos devem fomentar a expansão dos
saberes, das experiências de vida e o enaltecimento dos
itinerários de aprendizagem (MALACRIDA; MOREIRA, 2009).
As adaptações/adequações curriculares encontram-se
contempladas em documentos utilizados pelo Ministério da
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Educação, sendo diretivas para o processo ensino aprendizagem
dos discentes com necessidades educacionais especiais (NEE) que
visam propiciar o seu desenvolvimento integral, desde a
administração financeira e estrutural do sistema de ensino, até a
adaptação pedagógica dos conteúdos ministrados pelo docente
em sala de aula. Tais adequações são divididas em Adaptações
Curriculares de Grande Porte e Adaptações Curriculares de
Pequeno Porte. (SANTOS; DAMASCENO; CARMOZINE, 2014).
As Adaptações Curriculares de Grande Porte estão voltadas
para a esfera nacional da educação. Nelas constam diretrizes
técnicas, políticas e administrativas no âmbito do sistema de
ensino. Quanto às Adaptações Curriculares de Pequeno Porte, são
de uso exclusivo do professor em sala de aula, com orientações
para a escolha de estratégias de ensino e aprendizagem, que
busquem atingir os objetivos esperados para alunos com NEE
(SANTOS; DAMASCENO; CARMOZINE, 2014).
Aranha (2000), expressa que as adaptações curriculares de
pequeno porte ou não significativas são de responsabilidade
privativa do docente e não dependem de autorização de
autoridades superiores. Representam mudanças implementadas
no plano de ensino e atos desenvolvidos em sala de aula pelo
professor quando detectada a necessidade. Para mais, Zanato e
Gimenez (2017), afirmam que o docente é livre para produzir tais
adequações, às quais podem ser organizativas, relacionadas aos
objetivos e conteúdos, bem como avaliativas, nos procedimentos
didáticos e atividades de ensino/aprendizagem e na
temporalidade.
Além disso, na percepção de Danielson (2010), o planejamento e
o desenvolvimento das adaptações/adequações curriculares
requerem que os educadores e mediadores escolares assumam a sua
margem de decisão a nível curricular e que fortaleçam processos de
gestão alinhados com a realidade. Gerenciar o currículo demanda
planejamento e preparação, a promoção de um ambiente benéfico à
aprendizagem, respeito mútuo e a concepção de ações de ensino e
avaliação adequadas e efetivas.
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Quanto às dificuldades para realizar as adequações
curriculares, constatou-se que mais de 92% dos mediadores
apontaram tê-las. Em se tratando da especificação destas
dificuldades, foi destacada a falta de estrutura/material
necessários, a reduzida interação com a professora da sala de
aula e o parco incentivo por parte da direção/coordenação da
instituição de ensino.
Sobre essa temática, investigação desenvolvida por Silva e
Leite (2015) evidenciou que as dificuldades relatadas por
profissionais da educação incidem em dois grandes aspetos, os
quais incluem as questões organizacionais e a falta de formação.
Na pesquisa supradita, os profissionais reconheceram o relevante
papel do educador no sucesso da inclusão, dando destaque ao
desenvolvimento de atitudes positivas face ao aluno PAEE.
Pelin (2013), explicita que os docentes demonstram ter
dificuldades frente às práticas novas e desafiadoras, pois o
próprio sistema não os prepara para o novo, deixando-os, muitas
vezes, inseguros diante da inclusão. Enfatiza ainda que os
educadores precisam ser flexíveis e abertos às inovações
educacionais, buscando uma formação continuada em parceria
com as redes de ensino, que têm o dever de dispor de capacitação
aos profissionais, qualificando-os para as novas propostas
educacionais.
Outrossim Ferreira, Lima e Garcia (2015), afirmam que os
profissionais e as escolas carecem de discussões e análise sobre as
novas possibilidades de ensinar, considerando as novas perspectivas
da educação, centradas no aluno, com um cunho interacionista. Os
docentes e mediadores escolares precisam compreender que as
diferenças devem ser consideradas como outra maneira de
expressão. Necessitam atualizar-se, capacitar-se em conhecimento,
avanços didáticos e pedagógicos que retratem a temática.
Para que a educação inclusiva ocorra é necessário haver
prática pedagógica adequada e organização escolar. Portanto, é
imprescindível a formação continuada dos educadores, pois esse
profissional é o responsável por proporcionar conhecimentos e
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estimular a maturação cognitiva, influenciando diretamente no
desenvolvimento do aluno. (PAPIM; SANCHES, 2013).
Relativo às principais adequações curriculares, foram
citadas com maior ênfase a adaptação relacionada ao uso de
materiais para facilitar a compreensão, ao formato do conteúdo
ou mesmo método de ensino. A este respeito, Santos, Damasceno
e Carmozine (2014), relatam que os professores e mediadores
devem buscar opções oportunas, criando condições físicas do
ambiente, utilizando materiais apropriados respeitando a
realidade de cada discente na preservação dos seus direitos e
deveres como indivíduo. Dentre estas adaptações/adequações há
ajustes peculiares a cada aluno com deficiência, sendo primordial
a realização das adequações necessárias para que o estudante
com NEE usufrua de um ambiente instigador e desafiador de sua
capacidade cognitiva.
O fato é que a inclusão deve ocorrer dentro de uma
perspectiva que contemple tanto as políticas públicas quanto às
relações sociais. Logo, a escola deve identificar e trabalhar com as
necessidades dos alunos, adotando, para isso, um currículo
flexível que contemple as demandas do educando, organização
pedagógica e avaliação contínua (BRASIL, 2008; LOPES; FABRIS,
2013).Acerca da experiência dos mediadores com a prática da
adequação curricular, a maior parte dos relatos explicitou uma
vivência positiva, sendo a resposta dos alunos no decorrer das
atividades um indicativo do alcance dos objetivos estabelecidos.
Sobre isso, destaca-se que é crucial o(a) professor(a)/mediador(a),
antes de promover qualquer tipo flexibilização, realizar um
planejamento adequado à realidade não apenas de um(a) aluno(a)
em questão, mas observando toda a turma e as possibilidades de
que todos possam aprender juntos, dividir saberes e compartilhar
aprendizagens.
Acrescenta-se que é preciso, conhecer cada aluno(a)
neurotípicos ou com atipias, identificar as suas preferências e o
que, essencialmente, querem aprender naquela série/ano, em
seguida, averiguar o que ele(a) já sabe fazer sozinho, o que
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consegue realizar com ajuda parcial, o que ainda não é capaz de
aprender, nem mesmo com ajuda, analisar a necessidade ou não
de um currículo flexibilizado para a turma buscando oportunizar
a todos, e, por fim, organizar as metodologias favoráveis com o
ritmo e tipo de aprendizagem dos alunos.
Ao serem inquiridos quanto às razões para a não realização
das adequações curriculares, a maior parte dos mediadores citou
o pouco conhecimento sobre a temática, o escasso interesse por
parte da gestão da escola e dos professores da sala de aula,
dentre outros motivos.
De acordo com Lopez (2011), é necessário que docentes,
orientadores, mediadores, gestão escolar, supervisores, demais
funcionários e familiares estejam cientes das particularidades de
cada estudante e suas demandas específicas. Esta conscientização
pode tornar a escola um espaço onde os processos de ensino e
aprendizagem estarão acessíveis e ao alcance de todos e onde
diversos saberes e culturas serão mediados de maneiras distintas por
todos os componentes da comunidade escolar, tornando tal espaço
um ambiente compreensível, inclusivo, estimulador e acolhedor.
Considerações finais
Entende-se que no âmbito da Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, a escola e o sistema de ensino
como um todo, conforme a legislação, têm obrigações para com os
estudantes PAEE, como o tem para com todos os alunos, as quais:
oferecer acesso e as condições necessárias para a permanência na
escola, realizar adequação curricular e promover a mediação
escolar/educacional de modo genuíno.
A inclusão educacional solicita profissionais qualificados
para atuar em distintos contextos, compreender as diferenças e
valorizar as potencialidades de cada discente, propiciando,
destarte, a aprendizagem de todos. O dever do educador é
possibilitar a socialização da criança PAEE em sala de aula e,
quando necessário, adequar os métodos utilizados para atender a
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todos os aprendentes neurotípicos ou não. Assim, para que as
escolas promovam inicialmente o desenvolvimento e, depois, a
aprendizagem, é crucial dispor de uma prática pedagógica
alicerçada em transformações de caráter estrutural e
metodológico, privilegiando um currículo que se adeque também
às necessidades de cada criança.
Ademais, dada a relevância do permanente aprimoramento dos
professores e mediadores escolares, é pertinente que haja outras
pesquisas relacionadas ao assunto e momentos em que esses
profissionais possam estudar, refletir, discutir e compartilhar ideias e
estratégias pedagógicas relativas ao processo de inclusão escolar de
alunos PAEE na rede regular de ensino.
Salienta-se que as adequações curriculares, embora sejam um
recurso formalmente estabelecido nas Políticas Públicas
Educacionais, não podem ser utilizadas como um meio de
empecilho à inserção dos estudantes PAEE em atividades comuns
em sala de aula e nem tampouco como uma forma de classificar
os alunos em capacitados e incapazes. Por esta razão, é preciso de
questionar sobre a real necessidade de realiza-las e estabelecer
padrões de uso e aplicação dessas diferenciações, verificando sua
importância, bem como os alunos que as receberão e o contexto de
aprendizagem.
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO
COORDENADOR PEDAGÓGICO NA ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO ESCOLAR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
EDUCACIONAIS ESPECIAIS E INCLUSIVAS1

Franc-Lane Sousa Carvalho do Nascimento (UEMA/SEMECT)
Benigna Maria de Assunção Couto (UEMA)
Maria Áurea Mascarenhas Cruz (SEMEC-Coelho Neto-MA)

Introdução
As discussões e estudos internacional e nacional sobre a
escolarização das pessoas com deficiência têm conquistado
visibilidade no âmbito das políticas educacionais e sociais. A
exemplo, podemos destacar a extensão da escolarização como
dimensão ampla e obrigatória para todas as pessoas. No Brasil,
nos últimos quarenta anos, obtivemos discussões que parecem
evocar rupturas com as práticas oficiais, apesar de alterações
restritas na prática. No entanto, a educação especial e inclusiva se
configura como a continuidade de perceber a pessoa com
deficiência e de propor percursos educacionais que são
semelhantes aos oferecidos em décadas anteriores. Para
Nascimento (2015) esse antagonismo é reconhecido quando
analisamos a literatura especializada e a prática da educação
especial no Brasil.
Este artigo é parte do Projeto de Pesquisa intitulador “FORMAÇÃO DO
COORDENADOR PEDAGÓGICO: desenvolvimento profissional, organização e
gestão escolar das políticas públicas de inclusão da pessoa com deficiência”
Aprovado pelo Programa de Iniciação Científica do CNPq/PPG/UEMA/FAPEMA
Edital n.11/2019 da Pró- Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade
estadual do Maranhão- UEMA, em conjunto com a Fundação de Amparo e Pesquisa
e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão- FAPEMA.
1
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Neste estudo, partimos de uma concepção de educação
especial e inclusiva como um direito humano. Isto é, para TODOS,
indistintamente. Nesta perspectiva, Mantoan (2015, p. 33) discute
que: “Tem-se um ensino de qualidade a partir de condições de
trabalho pedagógico que implicam formação de redes de saberes e
de relações, que se entrelaçam por caminhos imprevisíveis para
chegar ao conhecimento[...]”. Assim, faz-se necessário que as
bases dos sistemas de ensino passem por um processo de
estranhamento. Isto significa dizer que: “[...] na perspectiva da
inclusão sistema de ensino é provocado, desestabilizado, pois o
objetivo não é excluir ninguém, melhorando a qualidade de
ensino das escolas e atingindo todos os alunos que fracassam nas
salas de aula” Mantoan (2015 p.28). Nesta direção, a educação só
é de fato inclusiva quando organizada de maneira equitativa, de
modo que todos consigam aprender. A Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL,
2008) é um documento oficial parte integrante da educação
brasileira. Esta Lei aborda os aspectos históricos, filosóficos e
legais referente a modalidade de ensino, além de apresentar o
paradigma inclusivo como orientador dessa política nacional.
Assim, os sujeitos partícipes da educação especial são alunos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação. O direito à educação, previsto na
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008 p.11), preconiza que: “[...] a
educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa
todos os níveis, etapas e modalidades”. É o que reflete os
princípios constitucionais e as bases direcionadas pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n. 9394
(BRASIL, 1996), ao especificar a igualdade de acesso e condições
de permanência na escola e, orientar a criação de um sistema de
educação inclusivo, capaz de suprir as necessidades daqueles que
compõe o grupo atendido pela educação especial.
Uma significativa influência na Política Nacional de
Educação Especial e Inclusiva foi a ratificação pelo governo
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brasileiro da Convenção Interamericana para a Eliminação das
Formas de Discriminação contra as Pessoas com Deficiência.
Estamos falando da Convenção de Guatemala, um marco
internacional que valida os direitos e as liberdades de todos ao
demonstrar que a discriminação tem estreita relação com toda
condição de diferenciação, exclusão ou restrição na deficiência.
Ressaltamos assim, que o movimento de educação inclusiva
encontrou, nessa política, uma forma de garantia de direitos.
As mudanças configuradas através da Política Nacional de
Educação Especial definiram novas perspectivas para a educação
inclusiva. Para Mantoan (2015) as políticas públicas educacionais
inclusivas preconizam a educação como um direito social e humano.
A implementação demanda mais do que uma ordem legal. Devemos
tomar consciência quanto à formação docente e considerar a
sociedade como um lócus de experiência entre os sujeitos.
Assim, este trabalho torna-se relevante por apresentar reflexões
de um estudo maior sobre o desenvolvimento profissional do
Coordenador Pedagógico. Para tanto, partimos do seguinte
problema de pesquisa: qual a percepção dos Coordenadores
Pedagógico sobre seu desenvolvimento profissional em vista da
organização e gestão escolar das políticas públicas educacionais
especiais e inclusivas? Delimitamos como objetivo geral: analisar o
desenvolvimento profissional dos Coordenadores Pedagógicos na
efetivação, organização e gestão educacional das políticas públicas
inclusiva da pessoa com deficiência.
A garantia legal é uma das dimensões capazes de promover
as ações das políticas públicas. A pesquisa partiu das inquietações
de três professoras e foi realizada com 06 Coordenadores
Pedagógicos das escolas públicas municipais de Caxias-MA. A
metodologia seguiu os princípios da pesquisa descritiva, com
concepção qualitativa dos dados, métodos dedutivo-indutivo e
como instrumento aplicamos um questionário contendo questões
abertas e fechadas nos meses de agosto a novembro de 2019 e
realizamos observação participante.
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Visando proporcionar clareza acerca da temática em estudo,
a presente averiguação encontra-se constituída em seis sessões.
Na primeira sessão, encontramos o desenho teórico-metodológico
da pesquisa. Quanto a segunda e terceira sessão, encontramos a
base teórica da investigação, sobre o desenvolvimento profissional
do coordenador pedagógico e a organização e gestão escolar das
políticas públicas educacionais especiais e inclusivas.
Quanto a quarta sessão, fazemos referência aos pressupostos
teóricos e metodológicos, onde são descritos o método e às
técnicas utilizadas neste estudo, bem como traz informes dos
sujeitos da pesquisa. Na quinta sessão, apresentamos e discutimos
os dados advindos dos questionários e observações realizadas
junto às coordenadoras. E, para concluir, a sexta sessão, onde
podemos visualizar os achados do estudo. Assim, é ao nível dos
conceitos, das significações, que esta investigação pretende
colaborar com ressignificações e de novos discursos sobre a
educação especial e inclusiva em escolas municipais.
Desenvolvimento Profissional do Coordenador Pedagógico:
organização e gestão escolar
Com esta pesquisa compreendemos a relevância do
Coordenador Pedagógico e de seu trabalho junto a gestão da
equipe escolar. Para Pimenta e Lima (2004), a identidade do
coordenador pedagógico se constrói na caminhada profissional,
com as experiências, histórias de vida, em grupo e na sociedade.
A formação do coordenador pedagógico é um amálgama de
experiências atribuídas a sua formação profissional. Assim,
desempenha funções significativas para o processo de ensino e da
aprendizagem, como a garantia da aprendizagem para todos os
alunos, independentemente de suas especificidades. Oliveira
(2015) destaca a escola como núcleo da organização e gestão das
políticas educacionais, para o qual o papel do coordenador
adquire centralidade.
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Nesta linha de discussão, o desenvolvimento profissional do
Coordenador Pedagógico remete ao processo de transformação
dos sujeitos na organização e gestão da educação. O termo
desenvolvimento profissional é associado ao processo de
constituição do sujeito na atividade realizada. Um processo de
transformar-se ao longo do tempo ou a partir de uma ação
formativa. Para Marcelo García (2009) a preferência pelo uso de
desenvolvimento profissional é justificada, por marcar mais
claramente a concepção de profissional do ensino e porque o
termo “desenvolvimento” sugere evolução e continuidade,
rompendo com a tradicional justaposição entre formação inicial e
continuada. O próprio conceito de formação possui diferentes
concepções, algumas delas próximas ao conceito de
desenvolvimento profissional, como mencionamos o de
aproximação com a prática pedagógica.
Na presente investigação, consideramos desenvolvimento
profissional docente como dimensão de compreender os desafios
para qualificar a ação pedagógica dos coordenadores. Pois, o
desenvolvimento profissional do Coordenador Pedagógico é
compreendido como uma atividade que não se limita em apenas
uma função, mas em múltiplas funções desenvolvidas no
processo de ensino e aprendizagem dos alunos. O coordenador
desempenha importantes funções no processo de inclusão de
alunos com deficiência na rede regular de ensino, junto a outros
especialistas o coordenador pedagógico auxilia nas necessidades
dos alunos, como também facilita sua socialização com os demais
integrantes da escola e na comunidade.
Nesta linha de raciocínio, a organização de uma política de
desenvolvimento profissional para os professores com o objetivo
de aprimorar a dimensão didático-pedagógica inclusiva que
acompanhe e sustente o trabalho desses sujeitos parece ser bem
aceita pelos coordenadores pedagógicos. Placco et al (2012)
identificaram a existência de tensões no trabalho do coordenador
pedagógico, internas à escola (na relação com a direção,
professores, pais e alunos) e externos à escola (na relação com o

279

sistema de ensino e com a sociedade). Em meio a essa cadeia de
tensões, as coordenadoras pesquisadas expressaram compreensão
de sua função intermediadora entre a escola e a secretaria,
compreensão essa que se aproxima das atribuições elencadas na
literatura que integram a base teórica desta categoria.
Assim, optamos por utilizar a terminologia desenvolvimento
profissional para destacar o processo contínuo da constituição do
sujeito, ao longo do tempo, em uma comunidade profissional. Os
professores se desenvolvem, profissionalmente, pela participação
em diferentes contextos intencionais ou não, que promovem a
formação e a melhoria da prática docente. A partir dessas ideias,
Fiorentini, (2008) concebe desenvolvimento profissional docente
como um processo que tem início antes de ingressar na
licenciatura, estende-se ao longo de toda sua vida profissional e
acontece nos múltiplos momentos da vida, envolvendo aspectos
pessoais, familiares, institucionais e socioculturais.
Concordamos com Placco et al (2012) ao enfatizarem o
sentido atribuído a função do coordenador pedagógico, a partir
de suas experiências e trajetórias formativas, uma vez que
permitem identificar as formas de resistência no trabalho da
coordenação e dão significado a sua atuação. Nas observações e
questionários aplicados as coordenadoras manifestaram
preocupação com a gestão e organização de uma educação em
benefício da aprendizagem do aluno, o que lhes conferem
satisfação. Assim, ao interagir com os diferentes agentes escolares
o que, por um lado é uma tarefa permeada por tensões, por outro,
impulsiona a concretização de objetivos educacionais
relacionados às especificidades da escola que trabalha.
À luz desta linha de discussão, torna-se imperioso afirmar que
as concepções e as políticas de Educação Especial e Inclusiva não se
resumem a sentidos universais e nem se materializam em práticas
uniformes, mas assumem diferentes significados a partir dos
contextos, considerando as singularidades de cada tempo e lugar.
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Organização e gestão escolar das políticas públicas educacionais
especiais e inclusivas
O planejamento da organização e gestão escolar pelo
coordenador pedagógico na escola são funções de fundamental
importância, sobretudo quando seguimos as concepções de uma
educação especial e inclusiva. Libâneo (2007) faz referência ao
termo gestão e organização por associar as atividades escolares
desenvolvidas pelo coordenador, ideia essa oriunda de sua
concepção sociocrítica de gestão educacional. Neste prisma, a
gestão escolar é engendrada como um sistema que agrega
pessoas, “[...] considerando o caráter intencional de suas ações e
as interações sociais que estabelecem entre si e com o contexto
sócio-político, nas formas democráticas de tomada de decisões”
(LIBÂNEO, 2007, p. 324).
As tomadas de decisões devem dá-se coletivamente,
possibilitando aos membros do grupo discussão e deliberação
conjunta. O coordenador pedagógico, na dimensão política, deve
exercer a autonomia, que requer vínculos estreitos com a
comunidade escolar, os pais e as entidades paralelas à escola.
Gestão é a atividade pela qual se mobilizam meios para atingir os
objetivos da organização e envolve aspectos gerenciais e
administrativos. Diante deste ângulo, uma gestão democrática
inclui a participação ativa dos professores e da comunidade
escolar de forma a garantir qualidade de educação para os alunos.
O coordenador pedagógico deve gerir o sistema de ensino da
escola discutindo a importância da articulação das diretrizes e
políticas educacionais públicas e, ações para implementação dessas
políticas e dos projetos pedagógicos escolares. A gestão deve estar
compromissada com os princípios da democracia e com um
ambiente
educacional
autônomo,
de
participação
e
compartilhamento, com tomada conjunta de decisões e efetivação de
resultados, acompanhamento, avaliação e retorno de informações.
Portanto, precisa apresentar transparência através da demonstração
pública de seus processos e resultados (LÜCK, 2007).
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A partir deste olhar, Burak e Flack (2011) também associam a
organização e gestão escolar às ações coletivas e democráticas,
com a divisão de responsabilidades individuais, que devem ser
pautadas num projeto maior, que congrega os membros da equipe
escolar em torno de objetivos, metas, decisões e compromissos
comuns. Acentua ainda que, o caráter político e democrático deve
permear a cultura organizacional das instituições escolares.
Política pública, neste trabalho, é compreendida como um
processo contínuo que se associa à ação pública destinada a um
grupo específico. Ao longo do texto, utilizaremos o conceito
pessoa com deficiência como referência a um grupo que tem
recebido diferentes designações na literatura especializada. A
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) refere-se aos alunos da
educação especial como aqueles com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Tal
percepção desses sujeitos é reafirmada na Convenção
Internacional da ONU, de 2006, sobre os direitos das pessoas com
deficiência e, refere-se ao maior contingente de alunos designados
público-alvo da educação especial.
O processo de inclusão escolar de alunos com deficiência teve
início no Brasil na década de 1990 e, ao longo dos anos,
avançamos na legislação, discussões e pesquisas. No que diz
respeito a legislação nacional, Mantoan (2015) destaca que a
Constituição Federal de 1988 ao propor a educação escolar de
pessoas com deficiência e, estabelecer como fundamentos da
República a cidadania e a dignidade da pessoa humana (Art. 1º,
incisos II e III) e, como um dos seus alvos fundantes, a promoção
do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, inciso
IV). A Constituição ainda assevera o direito à igualdade (Art. 5) e
trata, no Artigo 20, o direito de todos à educação, com a intenção
do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988).
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Outro dispositivo legal da educação especial e inclusiva que
merece destaque é o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA,
Lei n. 8069, que em Art. 53, inciso I e, Artigo 54, Inciso II, descreve
a premência da igualdade de acesso e permanência na escola, bem
como salienta a obrigatoriedade e gratuidade por todas as etapas
da educação básica. Assim, crianças e adolescentes são
visualizados como sujeitos que possuem direitos como todo
cidadão (DIGIÁCOMO, 2007).
E, fechando a discussão em torno dos aspectos legais da
educação inclusiva brasileira podemos citar a Lei n. 9.394
(BRASIL, 1996), que em seu Artigo 59, incisos I e III, preconiza a
necessidade de caminhos pedagógicos que atendam as
particularidades dos alunos, bem como a presença de professores
especializados e capacitados. Assim, cabe aos municípios
brasileiros a responsabilidade de formalizar a implementação da
educação inclusiva, de acordo com sua realidade sociogeográfica.
No tocante as Leis mundiais que amparam a educação
especial e inclusiva, podemos fazer referência a Declaração de
Salamanca por preconizar a imprescindibilidade da equidade de
oportunidades para pessoas com deficiência a partir de uma
reestruturação das escolas e dos sistemas de educacionais, com o
intento de garantir a inclusão, a não discriminação e a qualidade
de ensino para as pessoas com necessidades especiais de acordo
com suas peculiaridades (UNESCO, 1994). Nessa mesma linha de
defesa, faz-se necessário destacarmos a Conferência Mundial de
Educação para Todos, que traz em seu bojo a ideia de que a
educação é um direito fundamental de todos, levantando a
bandeira da erradicação, do analfabetismo e a universalização do
ensino fundamental, através da qualidade, ampliação do acesso,
permanência na escola e a implementação de serviços
educacionais para todos os alunos, com deficiência ou não
(JOMTIEN, 1990; MACHADO 2012).
As políticas públicas educacionais são conferidas como
produção de sentido, a partir da existência de proximidade com a
análise de discurso político, como discute Pinto (2006). Assim, é a
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relação entre os atores sociais, interação e o delineamento dos
fluxos históricos inter-relacionando os documentos das diretrizes
da educação especial e inclusiva (BRASIL, 2008), em que foram
apresentados com o objetivo de compreender as tendências e as
prioridades da problemática da escolarização do aluno com
deficiência, estando associada à sua suposta incapacidade, se
traduzindo em uma palavra: encaminhamento.
A década de 2000 foi profícua na intensificação das diretrizes
que vinculam a ampliação da escolarização dos alunos com
deficiência e valorização no ensino comum no Brasil. Estas
orientações ganharam organicidade com a aprovação da Política
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação
Inclusiva (BRASIL, 2008). Essa intensificação teve efeitos
perceptíveis nos índices de matrículas dos alunos com deficiência,
que passaram, progressivamente, a estar em maior número nas
classes do ensino regular.
Segundo Rebelo e Kassar (2018, p. 291) o “[...] número de
matrículas de alunos da Educação Especial aumentou em todas as
regiões no período de 2007 a 2014”. De acordo com o Censo Escolar
do INEP (BRASIL, 2019), considerando a Educação Básica, houve o
predomínio da escolarização em escolas municipais (55% de
matrículas) e o percentual de alunos incluídos no ensino comum era
de 92%. Identificamos efeitos de uma política educacional que
manteve o foco na universalização da educação no país, o que deve
ser reconhecido como um aspecto promissor. Porém, torna-se
oportuno analisar as condições de escolarização e as dimensões
como a participação, gestão, apoio e o desempenho escolar.
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), é entendida como um conjunto
de diretrizes de operacionalização instituídas por meio de
programas ministeriais e por dispositivos normativos. Deste modo, o
ensino comum, como diretriz, soma-se à afirmação da
transversalidade da educação especial, já destacada na LDBEN n.
9394 (BRASIL, 1996), deixa-se de referir condições de exceção ao
processo de inclusão, elemento de novidade em termo de diretrizes.
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O texto da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), mantém-se
amplo e indica a necessidade de formação inicial e continuada do
professor, incluindo conhecimentos gerais e específicos do
exercício da docência. Essa formação possibilitaria a sua atuação
no atendimento educacional especializado e deveria aprofundar o
caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns
do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de
atendimento educacional especializado e nos núcleos de
acessibilidade das instituições de educação superior.
Assim, torna-se patente a existência de alterações em suas
diretrizes, com o intuito de propiciar uma sintonia com as metas e
que contemplem investimentos na construção de dispositivos de
efeitos mais pragmáticos, envolvendo duas dimensões: o plano
normativo e o da gestão dos sistemas de ensino. Tal afirmação
torna-se legítima ao observamos a aprovação de dispositivos que
passaram a indicar a obrigatoriedade de oferta do apoio
especializado, como a Resolução nº 04 CNE (BRASIL, 2009) e, que
assegura o direito a educação.
As políticas públicas de educação especial e escolarização no
Brasil, com acesso à escola comum para os alunos com deficiência,
foi propiciado pelo Decreto nº 6949/2009 (BRASIL, 2009), o qual
tem efeitos de emenda constitucional. Houveram mudanças na
gestão dos sistemas, na forma de um conjunto articulado,
envolvendo a formação continuada de professores, a assistência
social, a acessibilidade e o acesso ao ensino superior e a
implementação de serviços de apoio.
A organização do Programa de Implantação de Salas de
Recursos Multifuncionais foi proposta pelo Plano de
Desenvolvimento da Educação – PDE (BRASIL, 2007), para a
organização e oferta do Atendimento Educacional Especializado
(AEE). Foram disponibilizadas 37.801 salas de recursos
multifuncionais no Brasil, abrangendo 90% dos municípios dos 26
estados e Distrito Federal (BRASIL, 2015). Esse programa é um pacto
do governo federal, que oferece os recursos materiais para a
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constituição da sala de recursos e os gestores disponibilizam espaço
físico e contratam professores especializados para a realização do
trabalho pedagógico. Esse serviço é associado ao trabalho de
atendimento especializado que deveria apoiar a escolarização no
ensino comum de modo complementar (JESUS, 2013).
As escolas regulares passaram a contratar profissionais
especializados, intérpretes, profissionais de apoio escolar para a
transformação dos serviços que ajudam a melhor compreender as
alterações de matrículas e acesso ao ensino. Diante desse quadro,
para Mantoan (2015), houve uma ampla redução dos alunos
escolarizados em classes especiais e nas escolas públicas de ensino
especializado foram transformadas em centros de apoio.
Nesta linha de raciocínio, destacamos os desafios nos planos de
ações desenvolvidas pelos gestores e coordenadores pedagógicos,
com ênfase na concentração de matrículas nos anos iniciais da
escolarização e na oferta insuficiente do atendimento educacional
especializado, apesar da grande elevação numérica das salas de
recursos. São evocados fenômenos como a rotatividade de
profissionais, em função dos modos de contratação por parte dos
sistemas de ensino. Percebemos ainda, a propagação de profissionais
de apoio especializado, sendo alvo de reflexões.
Podemos identificar que, nos anos de 2007 a 2009, ocorreu a
intensificação da inclusão como meta, com o apoio de programas
ministeriais já existentes e, com o debate relativo às diretrizes que
passariam as políticas públicas brasileiras sobre a escolarização
das pessoas com deficiência. Esse momento histórico é parte da
aprovação da educação especial e escolarização, no Brasil, da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência –
ONU/2006, que passa a integrar o ordenamento jurídico, com
status constitucional, definindo que “[...] o direito da pessoa com
deficiência à educação se efetiva somente em um sistema
educacional inclusivo, em todos os níveis, etapas e modalidades”
(BRASIL, 2016, p. 53).
Por meio da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência n.13.146 (BRASIL, 2015), são assegurados os direitos,
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no âmbito da sociedade, para as pessoas com deficiência e a
educação deve garantir sua inserção e progressão no sistema
regular de ensino, propondo como obrigação do Estado e da
escola manter as condições adequadas de aprendizagem.
Pressupostos Teóricos e Metodológicos
Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem
qualitativa, tendo como objetivo analisar a percepção de 06
Coordenadoras Pedagógicas de escolas públicas de Caxias-MA,
tendo em vista a efetivação das políticas públicas na perspectiva
da educação especial e inclusiva da pessoa com deficiência. A
pesquisa descritiva exige observação, registro e descrição das
características de um determinado fenômeno. Neste estudo, foi
utilizado como instrumento de pesquisa um questionário e como
técnica a observação participante para coleta dos dados. Assim, a
pesquisa descritiva e exploratória tem a “[...] finalidade de
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em
vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses
pesquisáveis para estudos posteriores (GIL, 1999 p.27).
Os dados foram organizados e confrontados com a literatura
que trata do referido objeto de estudo. A pesquisa bibliográfica foi
realizada a partir do levantamento de referências teóricas já
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como: livros, artigos
científicos e páginas de website. Esta pesquisa é baseada na
abordagem qualitativa, uma vez que visa entender os fenômenos
e os significados das falas descritas pelos coordenadores.
O estudo foi realizado nos meses de agosto a novembro de
2019 em quatro etapas. A citar: levantamento na Secretaria de
Educação, Ciência e Tecnologia do município de Caxias SEMECT sobre as escolas com Coordenadores Pedagógicos;
aplicação dos questionários; descrição e análise dos dados dos
questionários e as observações.
Visando atender os preceitos da Ética na Pesquisa, durante a
análise dos dados, utilizamos o codinome de Coordenadores
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Pedagógicos das Escolas representado pela sigla CPE1, CPE2 e
assim, sucessivamente.
A organização e análise dos dados foi desenvolvida através
da Análise de Conteúdo. Para isso, indagamos sobre as
percepções dos coordenadores, atuação e desenvolvimento
profissional. Para Bardin (2009) o ponto de partida da Análise de
Conteúdo é a mensagem, seja ela verbal, gestual, figurativa,
documental ou diretamente provocada. Necessariamente, ela
expressa um significado e um sentido dos fatos e ou fenômenos
pesquisados.
O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil e ao
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). As pesquisadoras
comprometeram-se com as normas preconizadas pela Resolução
do CNS 466/12 (BRASIL, 2012) e as Leis complementares.
Análises e discussões dos resultados da compreensão das
Coordenadoras Pedagógicas
A pesquisa foi realizada com 06 Coordenadoras Pedagógicas
das escolas públicas municipais de Caxias-MA. A idade das
interlocutoras varia entre 25 a 45 anos, todas possuem formação
inicial em Pedagogia e Pós-Graduação Lato Sensu: 03 em Gestão
Escolar, 02 em Coordenação Pedagógica e 03 em Inclusão Escolar.
No tocante a percepção das coordenadoras sobre educação
especial e inclusiva, as coordenadoras afirmaram que favorece a
igualdade de aprendizagem a todos os alunos, incluindo-os nas
atividades e adequando os recursos para proporcionar a
aprendizagem. Tais ideias, oriundas das percepções dos sujeitos
pesquisados, suscitam o valor das mudanças das frente de
trabalho das escolas propostas por Mantoan (2015) que devemos
reorganizar pedagogicamente as escolas, com espaços para que a
cooperação, diálogo, solidariedade, a criatividade e a criticidade,
sejam exercitados por professores, gestores, funcionários e alunos,
porque são habilidades mínimas para o exercício da cidadania.
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Diante dessa assertiva, podemos afirmar que a educação
inclusiva visa atender as dificuldades de aprendizagem do aluno
no sistema educacional e assegurar que os alunos com deficiência
tenham os mesmos direitos que os outros, ou seja, os mesmos
direitos dos seus colegas da escola regular (MANTOAN, 2015).
Fica evidente que a educação inclusiva deve favorecer a
aprendizagem de todos os alunos, inclusive os com deficiência.
A educação especial e inclusiva deve garantir o direito de
aprendizagem a todos, sem separação/exclusão social.
Questionamos as Coordenadoras Pedagógicas sobre a
importância da inclusão do aluno com deficiência na rede regular
de ensino e obtivemos as seguintes falas:
Categoria1: importância da inclusão do aluno com deficiência na
rede regular de ensino:
CPE1: É fundamental para o bem-estar e para o emocional das
crianças. Favorece o desenvolvimento emocional e cognitivo do
aluno diferente.
CPE2: Perante a lei somos todos iguais e garante a inclusão das
pessoas com necessidades educacionais especiais na rede regular de
ensino, mesmo não sendo satisfatório, mas já existe uma garantia.
CPE3: É de suma importância, tendo em vista que a lei ampara
essas pessoas. Porém, a escola precisa ser assegurada por
profissionais que atendam esse público, não basta inserir, tem que
incluir.
CPE4: Vai melhorar na qualidade de vida, na interação e no
desenvolvimento cognitivo da pessoa portadora de necessidades
educacionais especiais.
CPE5: A inclusão escolar é fundamental para uma melhor interação
e aprendizagem de todos os alunos. Todos têm direito de aprender.
CPE6: É fundamental para uma educação que valorize o ser
humano e suas habilidades.

Percebemos que a inclusão da pessoa com deficiência nas
escolas de ensino regular ainda é desafiante. Neste sentido,
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devemos incentivar a convivência com a diversidade, garantindo
o aprendizado de todos. Assim, o atendimento educacional
especializado no ensino regular, é direito da pessoa com
deficiência, por descortinar a aprendizagem. Segundo Dechichi
(2011) para o sucesso das crianças com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas
escolas, faz-se necessário a implantação de políticas públicas que
visam à construção de práticas que efetivem a participação e
integração desses alunos.
Nesta perspectiva da realidade pesquisada, as crianças com
deficiência estão matriculadas e frequentando a rede de ensino
regular. Assim, as políticas públicas devem ajudar nesta
dimensão da inclusão, de modo a promover no aluno o
desenvolvimento emocional, cognitivo e a aprendizagem.
Diretrizes vistas como um direito da pessoa com deficiência
deve, antes de tudo, estar matriculado na rede de ensino regular.
As funções desenvolvidas pelas Coordenadoras Pedagógicas
exigem cuidados para com os alunos com deficiência. Cuidados
esses, que passam pela formação continuada sobre as políticas
públicas geral e específicas da educação especial e inclusiva e
sobre deficiências.
Para Libâneo (2007), o coordenador
pedagógico é aquele que responde pela viabilização, integração e
articulação do trabalho pedagógico, em interação com os
professores, alunos e pais. Os gestores e coordenadores devem
elaborar propostas inclusivas para a prática.
A vista disso, inquirimos as coordenadoras sobre os
cuidados prestados aos estudantes com alguma deficiência.
Foram construídos os seguintes fragmentos:
Categoria2: Os cuidados prestados aos estudantes com alguma
deficiência:
CPE1: É de acompanhar, oferecendo os materiais e conteúdos que
promovam a aprendizagem. Devemos facilitar o processo de
ensino.
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CPE2: Observar os níveis de concentração, socialização, função
anatômica, dificuldade de comunicação, comportamento no meio
familiar.
CPE3: Sempre que estamos próximos. A escola oferece
“atendimento educacional especializado” e “agentes de inclusão”.
Nossos alunos são acompanhados e assistidos por profissionais que
atuam diretamente.
CPE4: Faço acompanhamento dos alunos, presto atenção no seu
nível de desenvolvimento e quando preciso busco apoio fora, como
no “CRAS”.
CPE5: Adaptação de material, conscientizo outros alunos das
necessidades educativas do aluno, trabalho as dificuldades com as
professoras.
CPE6: O planejamento escolar é realizado atendendo as
especificidades das pessoas com deficiência. Então, acompanhamos
todas as dificuldades.

As coordenadoras pedagógicas enfatizam que exercem sua
função de acordo com as dificuldades apresentadas pelos alunos
com deficiência, em vista do desenvolvimento e aprendizagem.
Conforme Franco (2008) a função do coordenador pedagógico
não é uma tarefa fácil. É muito complexa porque envolve clareza
de
posicionamento
político,
pedagógico,
pessoal
e
administrativo. Como toda ação pedagógica, esta é uma ação
política, ética e comprometida, que somente pode frutificar em
um ambiente, coletivamente, engajado com os pressupostos
pedagógicos assumidos provenientes educação inclusiva.
Ressaltam que é necessário o acompanhamento do aluno com
deficiência para saber seu grau de desenvolvimento no contexto
educacional, sendo fundamental a integração da família no contexto
escolar para que possa se desenvolver e aprender com os outros.
Perguntamos as Coordenadoras Pedagógicas sobre o
conhecimento das Leis Brasileiras de Educação Especial e
Inclusiva (políticas públicas educacionais).
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Categoria3: conhecem as Leis brasileiras de Educação Especial e
Inclusiva
CPE1: Sim. A melhor educação para deficiente é a inclusão escolar.
CPE2: Sim. A Lei que assegura condições de igualdade para
pessoas com deficiência, visando sua inclusão social. É complicado
viver na escola.
CPE3: Sim. A lei assegura condições de igualdade e o direito a
inclusão social e cidadã. Mas não entendo dessas leis. Não sei como
praticar.
CPE4: Sim. A lei deixa a escola numa posição bem clara, ser
acolhedora, assim acolhendo alunos com deficiência. Não conheço
bem as Leis.
CPE5: Sim. Acredito que a inclusão é a melhor saída para o bom
desenvolvimento das atividades. Meu conhecimento é pouco sobre
as Leis.
CPE6: Sim. Concordo que deve ser vivenciada em todos os setores
sociais. A inclusão é fundamental para uma sociedade mais justa.
Mas não conheço.

As coordenadoras pedagógicas possuem conhecimentos
gerais sobre as políticas públicas educacionais de inclusão. Porém,
torna-se necessário uma melhor divulgação e vivência no espaço
escolar desses documentos oficiais. Segundo a Política de Inclusão
(BRASIL, 2008, p. 07) a educação especial é uma modalidade de
“[...] ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades,
realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os
recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo
de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular”.
Portanto, a Lei assegura as condições de igualdade e direitos a
inclusão de pessoas com deficiência. Pois, é a partir da inclusão
social que a pessoa com deficiência vai ter maior avanço no seu
desenvolvimento.
Porém, as coordenadoras pedagógicas externaram a falta de
uma formação continuada oferecida pela escola e secretaria de
educação para melhor acompanhar o trabalho pedagógico na
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escola junto a alunos com deficiência. Para Libâneo (2007), a
formação continuada é o prolongamento da formação inicial,
visando o aperfeiçoamento profissional teórico-prático no
contexto de trabalho e no desenvolvimento de uma cultura ampla,
para além da docência.
A formação continuada contribui para um melhor
acompanhamento do coordenador junto aos professores que
possuem alunos com deficiência. Segundo Nascimento (2015) é
necessário que o coordenador tenha uma formação que sustente a
práxis. Apropriando-se do conhecimento teórico-prático
especializado para apoiar o professor nas atividades
desenvolvidas na escola. Nesta perspectiva, os alunos que
possuem alguma deficiência se sentirão seguros para se
desenvolver e aprender no contexto educativo e formativo.
Considerações Finais
Os resultados da pesquisa indicam um movimento
progressivo da educação especial e inclusiva brasileira sobre a
escolarização como direito, pois, a integração de políticas públicas
demonstram alterações mais evidentes após o ano de 2003, com a
afirmação da inclusão escolar como diretriz que integrava uma
política no Estado para minimizar a seletividade da escola e de
precariedade da escolarização das pessoas com deficiência. Os
documentos oficiais afirmam a inclusão na escola regular e
indicam um público-alvo em relação às necessidades especiais,
além de reafirmar que a escola comum passa a ser o lócus da
escolarização de todos os alunos.
Percebemos, na análise dos documentos e da pesquisa, a
obrigatoriedade de escolarização no ensino comum, que marca
mudança na configuração dos serviços expressa na sala de
recursos como prioridade. As mudanças na legislação foram
substanciais, mas têm ocorrido interpretações divergentes que
integram a complexidade do processo político.

293

Certamente, a qualidade e a implementação de uma
educação especial e inclusiva que atenda às necessidades de seu
público não serão efetivadas apenas por documentos oficiais ou
por estudos científicos. No entanto, são mecanismos de
significativas relevâncias para que a concepção de uma educação
inclusiva se torne realidade na educação brasileira.
Verificamos que as coordenadoras pedagógicas sentem
dificuldades em organizar e gerir as políticas públicas sobre
educação especial e inclusiva junto ao coletivo de professores na
escola no processo de ensino e aprendizagem da criança com
deficiência. Alegam a falta formação continuada, para o exercício da
gestão e organização de atividades relacionadas a inclusão dos
alunos e professores que tem dificuldades de ensino/aprendizagem.
Observamos que a educação inclusiva e especial acontece
nas escolas pesquisadas no sentido do acolhimento dos alunos
com deficiência. No entanto, as Coordenadoras Pedagógicas
sentem dificuldades em desenvolver um trabalho de
acompanhamento pedagógico em que todos possam aprender,
mesmo com as suas limitações. Sendo fundamental que as
escolas em conjunto com a secretaria de educação organizem
formações continuadas que possam atender as especificidades
do desenvolvimento do aluno deficiente.
Diante dos fragmentos apresentados, observamos que as
coordenadoras pedagógicas são habilitadas para seu trabalho,
mesmo sendo atividades complexas. Percebemos ainda, que as
coordenadoras desenvolvem suas funções, apesar das
dificuldades, como a falta de apoio da escola e da secretaria de
educação, como também seguem os princípios das políticas
públicas na busca do desenvolvimento do ensino e
aprendizagem do aluno com deficiência.
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PRÁTICA DOCENTE CRÍTICA E REFLEXIVA:
DESAFIOS NA FORMAÇÃO DOS JOVENS
Waldirene Pereira Araújo (UFPI/IFMA)
Carmen Lúcia de Oliveira Cabral (UFPI)

Introdução
A formação é um instrumento que potencializa o acesso das
pessoas à cultura, à informação e ao trabalho na perspectiva da
construção do conhecimento. O professor, como protagonista de seu
percurso profissional, encontra razões para investir no
desenvolvimento das suas experiências educacionais permeadas de
ações significativas no contexto de sua atuação, num processo de
ressignificação dos atos que produz, através de uma consciência
crítica sobre o “ser professor” na complexidade educacional.
Neste contexto, as relações entre prática docente crítica e
reflexiva e a formação do jovem no contexto escolar estimulam o
estudante a buscar seus motivos e objetivos para estarem na
atividade de aprender. O presente estudo foi apresentado no VI
Congresso Nacional de Educação – CONEDU, através de
comunicação oral, a abordagem dessa investigação objetiva
analisar as relações entre prática docente crítica e reflexiva e a
juventude, verificando os desafios dessa prática na formação do
aluno jovem. Discutimos a problemática: como a prática docente
crítica e reflexiva propicia a formação do jovem a partir das
relações estabelecidas no espaço escolar?
O reconhecimento da necessidade da análise dessa temática,
ocorreu a partir da experiência como professora da Educação
Básica, Técnica e Tecnológica, o encontro com o jovem do Ensino
Médio, trouxe desafios na prática docente, pela compreensão de
que a juventude brasileira encontra-se envolvida em um número
expressivo de questões sociais, culturais, educacionais e
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econômicas, atualmente, essas discussões apontam para a
necessidade de uma reflexão crítica acerca das especificidades que
definem a juventude no bojo das relações sócio educacionais.
Esta pesquisa é de natureza teórico-descritiva, com a
utilização dos recursos da pesquisa bibliográfica, na perspectiva
da análise do objeto de estudo através das discussões conceituais
da prática docente e formação do jovem. O referencial teórico está
pautado nos autores de acordo com as categorias, formação
docente: Day (2001), Gatti (2014), Imbernón (2002; 2010), Nóvoa
(1992; 1995), Tardif (2002); prática docente crítica e reflexiva:
Freire (1997), Souza (2012), Veiga (2013), Zeichner (1993); escola e
juventude: Beáton (2005), Dayrell (1992; 2006), Levi; Schimitt
(1996), Pais (1997), Sacristán (1994), entre outros.
Apresentamos o desenvolvimento, neste estudo, em quatro
sessões, sendo a primeira, a introdução; a segunda discute sobre o
processo de compreensão da formação docente, argumentamos
que os professores se tornam profissionais na formação inicial e
nas experiências com a prática docente, mas é necessário destacar
que o desenvolvimento profissional, atualmente, configura-se
como condição que vai além de competências operacionais e
técnicas de ensino, tornando-se uma integração nos modos de agir
e pensar. A terceira faz uma abordagem das diferentes dimensões
da condição juvenil que se configuram a partir do espaço onde
são construídas, passando a ter sentido próprio os jovens vão se
constituindo como tais, com uma identidade marcada pela
diversidade nas suas condições sociais e culturais.
Com essa organização, apresentamos a quarta sessão, as
considerações finais, com as evidências da necessidade da
compreensão da formação de professores articulada à prática
docente crítica e reflexiva na formação do aluno jovem, devem
partir dos estudos da complexidade de ensinar e aprender,
sobretudo, da apropriação dos processos escolares históricos e
culturais atuais.
Argumentamos que uma das principais ações do professor é
desenvolver no aluno a disposição para a aprendizagem ao longo
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da vida, esta perspectiva centrada no aprendente necessita
reconhecer suas características e sua cultura como fatores que
propiciam a formação do jovem. A presente temática é relevante
na medida em que oportuniza maior visibilidade quanto à
importância de se considerar a formação de professores,
contribuindo de maneira significativa para a prática docente
crítica e reflexiva, direcionada para a formação do jovem, a partir
de suas demandas e necessidades próprias perspectivando a
compreensão de suas práticas com o modo de ser jovem.
Formação de professores: abordagens críticas e reflexivas
A formação de professores é compreendida como um
processo de aprender a ensinar e de aprender a ser professor que
tem início antes da formação acadêmica, estendendo-se por toda a
vida profissional. Essa formação deve ser considerada como um
continuum, que se estende em toda carreira docente, podendo se
distinguir nessa formação profissional fases que conduzem à
aquisição de saberes e competências diferenciadas. Tardif (2002),
não se limita à formação inicial, mas se estende para a formação,
quando do momento da entrada na carreira docente envolve todo
o exercício contínuo da profissão.
De forma instigante Larrosa (2006, p. 53), apresenta um
conceito de formação “[...] a formação é uma viagem aberta, que
não pode estar antecipada, na qual alguém se deixa influenciar a
si próprio, seduzindo a quem vai ao seu encontro, no qual esse
alguém se constitui”. O autor contribui com essa análise no
sentido de desmistificar a concepção de uma formação linear e
homogênea, como se houvesse um percurso determinado.
O capítulo da história da educação sobre formação docente é
imprescindível para a compreensão dos avanços que se fazem
necessários na educação brasileira. A formação de profissionais da
educação no Artigo 62, da Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN) destaca:
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A formação do docente para atuar na educação básica far-se-á em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como
formação mínima para o exercício do magistério na educação
infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, a ser
oferecida em nível médio, na modalidade normal.

Diante desse quadro referencial, apesar da conquista legal, a
formação em nível superior ainda é um desafio para os professores.
O contexto histórico aponta que os processos de formação foram
realizados para dar solução aos problemas genéricos, uniformes,
padronizados. Estes problemas ocasionaram um sistema de
formação standard, tendo como modelo o treinamento, onde o
formador seleciona as atividades que supõe ajudar os professores
obterem resultados satisfatórios na sua prática docente. Esta
formação ilusória não considera a idiossincrasia do sujeito e do
contexto, como pontua Gatti (2014, p. 43):
[...] as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) não têm sido
suficientes para criar uma nova ordenação curricular para o conjunto
dos cursos, seja nas instituições públicas, seja nas privadas. Muitas das
disposições dessas diretrizes não são observadas nos currículos, como
mostram as pesquisas, por exemplo, sobre as horas dedicadas ao
ensino. Mas há um outro lado: algumas dessas DCNs ainda não
deixam claras as orientações formativas dirigidas a um perfil de
professor, mostrando muito mais ênfase nos conhecimentos
disciplinares de área de conhecimento específica e não com vistas à
formação de educadores.

O professor deve analisar a educação como um compromisso
político, carregado de valores éticos e morais, que considerem o
desenvolvimento da pessoa e a colaboração entre iguais e que
sejam capazes de conviver com a mudança e a incerteza, como
sinaliza Imbernón (2002, p. 20):
[...] tudo isso nos leva a valorizar a grande importância que tem
para a docência a aprendizagem da relação, a convivência, a cultura
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do contexto e o desenvolvimento da capacidade de interação de
cada pessoa com o resto do grupo, com seus iguais e com a
comunidade que envolve a educação.

Nesse contexto, aprender a ser professor, não é tarefa que se
conclua após estudos de um aparato de conteúdos e de técnicas
para a transmissão deles. É uma aprendizagem que acontece
através de situações práticas que sejam efetivamente
problematizadas, exigindo o desenvolvimento de uma prática
crítica e reflexiva. Destacamos a contribuição de Zeichner (1993, p.
55), quando diz:
[...] aprender a ensinar é um processo que continua ao longo da carreira
docente e que, não obstante a qualidade do que fizermos em nossos
programas de formação de professores, na melhor das hipóteses só
poderemos preparar os professores para começar a ensinar.

Corroboramos com essa ideia, compreendendo que a
formação inicial tem como finalidade fornecer as bases para
construir um conhecimento pedagógico especializado, uma vez
que se constitui no começo da socialização profissional e assunção
de princípios e regras práticas. Na concepção de Tardif (2002, p.
288), “[...] a formação inicial visa habituar os alunos, os futuros
professores à prática profissional dos professores de profissão e a
fazer delas práticas reflexivas”. Para o autor, a formação do
professor implica a imersão de uma reelaboração de práticas,
visando perceber através de ações reflexivas a produção dos
saberes adquiridos na formação inicial.
A formação docente se constitui no processo de formação
inicial e continuada, essas formações visam preparar os
profissionais para atuarem nos espaços escolares com práticas
mais criadoras. A formação continuada será tratada de forma
mais específica no tópico a seguir pela necessidade de discutir os
elementos que viabilizam ao docente refletir criticamente sobre a
realidade pedagógica.
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Na discussão sobre a formação continuada, compreendemos
como um elemento imprescindível para a aprendizagem, com
resultados que possam contribuir na qualidade da educação, esta
formação é vista como um processo no qual o professor aprende a
ensinar e a compreender a sua prática docente.
O processo de formação continuada é uma conquista da
consciência do ser, quando a reflexão permear a prática docente e
da vida será exigência sine qua non para que o homem se
mantenha vivo, atuante no espaço histórico, crescendo no saber e
na responsabilidade. A formação de profissionais da educação no
artigo 16, da Resolução n. 2, de 1º de julho de 2015, destaca:
A formação continuada compreende dimensões coletivas
organizacionais e profissionais, bem como o pensar do processo
pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de extensão,
grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações
para além da formação mínima exigida ao exercício do magistério na
educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a
prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico,
ético e político do profissional docente.

A formação docente se apresenta na formação continuada
como possibilidade para o professor repensar a realidade
pedagógica com todos os dilemas que se apresenta, com os
desafios do cotidiano, com as relações pessoais e com as
interpessoais. Por essa razão, tem-se como objeto de estudo neste
artigo a prática docente crítica e reflexiva na formação do aluno
jovem, como um colaborador na produção dos conhecimentos a
serem propiciados aos educandos, necessitando de uma
reelaboração dos saberes produzidos nos seus modos de ser e
fazer a docência.
Segundo Nóvoa (1992, p. 55), “[...] a formação continuada é
uma saída possível para a melhoria da qualidade do ensino
dentro do contexto educacional contemporâneo”. É uma tentativa
de recriar a figura do professor e o respeito à sua profissão. Há
um reconhecimento por parte da categoria de professores que
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fazem parte da formação continuada, que além de se pautar na
inteireza e na continuidade, deve considerar o professor-pessoa, e
sua identidade profissional e pessoal. São partes do ser-professorpessoa, que os docentes carregam consigo para todo lugar,
independentemente de suas crenças, valores e projeções.
Day (2001), pontua que o desenvolvimento profissional dos
professores é inerente as suas vidas pessoais e profissionais, bem como
das políticas e contextos escolares que desenvolvem a atividade
docente. Por isso, a trajetória formativa apresenta o ser e fazer do
professor como elemento que impulsiona o pensar estratégico,
propiciando o desenvolvimento do ambiente educacional, relevante à
efetivação do processo de ensino e aprendizagem.
Nesta discussão, urge a necessidade de potencializar a
formação continuada de professores, a partir de novos processos
teóricos e práticos da formação. Como por exemplo, as relações
entre os professores, seus processos emocionais e atitudinais, a
possibilidade da auto formação, a formação com a comunidade,
entre outros elementos que apontem atitudes morais e
intelectuais, como compromisso com os alunos e com a sociedade.
Nesta reflexão crítica, a formação continuada deve fomentar
o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional dos
professores na perspectiva de potencializar um trabalho
colaborativo para transformar a prática. Para motivar a formação
continuada é necessário gerar a motivação intrínseca relacionada
ao “ser professor”. Se os docentes estão desmotivados é necessário
encontrar mecanismos para a motivação extrínseca, por exemplo,
trabalhar com melhor qualidade, para elevarem a autoestima e se
realizarem profissionalmente.
Sob este olhar, afirmamos que a educação só muda se os
professores e os contextos mudarem. Imbernón (2010), destaca
algumas mudanças necessárias, dentre elas a escola como foco do
processo “ação-reflexão-ação” como desenvolvimento e melhoria
no processo educacional. O autor citado, defende, ainda, a
promoção da autonomia das instituições escolares e as condições
para que esta se produza.
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Comunga-se com Imbernón (2010), no que se refere a
repetição nos discursos sobre formação de professores, sendo
necessário analisar as aprendizagens para buscar mudanças e
inovação. As discussões apresentadas correspondem às ideias de
Nóvoa (1992), ao apontarem que a formação continuada deve
estimular uma perspectiva reflexiva e crítica, com vistas a
propiciarem aos docentes estratégias de um pensamento
autônomo. Complementamos essa análise afirmando que a
formação continuada é um investimento pessoal, constituindo-se
como um trabalho livre e criativo sobre os caminhos e projetos
próprios, visando o desenvolvimento profissional e pessoal.
Para proporcionar fundamentos à prática docente, o pensar e o
repensar de toda e qualquer formação são dinâmicas necessárias,
devido à condição histórica da sociedade humana, enquanto
espaço/tempo em que a ela se estrutura como base nas concepções
éticas, culturais, pedagógicas e científicas. Compreender a formação
continuada de professores implica, entre outras reflexões, pensar que
a qualidade do ensino perpassa por uma formação crítica e reflexiva,
no entendimento de que a prática é a referência da teoria, sendo
fundamento de uma prática estruturada.
Estas discussões direcionam o próximo tópico sobre a prática
docente crítica e reflexiva na formação do aluno jovem,
considerando que o processo de formação deve dotar os
professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para que
sejam profissionais reflexivos ou investigadores, com o objetivo
de aprender a interpretar, compreender e refletir sobre a realidade
social e à docência.
Prática docente crítica e reflexiva: articulações entre a formação
dos jovens e o espaço escolar
No espaço da sala de aula a prática docente se configura na
complexidade da ação, como aponta Souza (2012, p. 26) “[...]
diagnosticar o contexto, tomar decisões, atuar, avaliar para
reconduzi-la a um sentido adequado”. Corroborando com o
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pensamento do autor a prática docente será entendida, neste
estudo, como a forma de atuar do professor em sala de aula,
através de um movimento contínuo e dialético no sentido de
refletir e reconstruir seu trabalho.
Segundo Freire (1997, p. 25), “[...] o momento fundamental na
formação de professores é o da reflexão sobre a prática”. A
reflexão é essencial para o desenvolvimento da ação do professor,
contribuindo para que seja um profissional reflexivo, crítico,
autônomo, criativo, aberto a novas possibilidades e apto a
contribuir com o processo de ensino, valorizando a reflexão na
experiência, como um momento de construção de conhecimento.
O professor não deve refletir unicamente sobre sua prática,
sua reflexão visa alcançar a emancipação das pessoas. A formação
docente deve ser um espaço de reflexão e de inovação, tendo em
vista a aprendizagem dos professores, movendo-se entre a
dialética de aprender e de desaprender. Zeichner (1993), afirma
que a emancipação do professor através de práticas reflexivas o
leva a ter mais autonomia, a refletir na ou sobre a ação.
A prática docente crítica e reflexiva tem caráter criador e
parte do contexto social ao possibilitar que o professor analise de
forma crítica o contexto social, verificando as condições de
intervenção e transformação social. Veiga (2013), pontua que
através da prática crítica e reflexiva a relação pedagógica
autoritária é superada para ser construída a ação recíproca entre
professor e aluno.
Na articulação entre a prática docente crítica e reflexiva e a
formação do jovem torna-se uma possibilidade de perceber o
professor a partir de suas experiências pessoais e profissionais.
Nóvoa (1995), destaca que a profissão precisa de se dizer e de se
contar como uma maneira de compreendê-la em toda a sua
complexidade humana. O autor explica que ser professor cruza a
maneira de ser com o modo de ensinar, e que desvenda, na
maneira de ensinar, a maneira de ser do professor.
Compreender essa realidade significa valorizar o professor
como sujeito ativo e criativo, com autonomia para sugerir,
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questionar e interferir de maneira crítica no exercício da sua
profissão. Situamos esse profissional da educação como um
sujeito aprendente e protagonista de suas próprias ações, como
aponta Freire (1997), um ato dialógico de humanização e de
liberdade, um processo gestado pela consciência reflexiva das
capacidades pessoais de criar e de recriar outras formas de fazer e
de interpretar os saberes educacionais.
Na abordagem do tema juventude, esclarecemos que a
construção de um conceito para a categoria juventude é complexa,
sobretudo, porque sua constituição é permeada de aspectos
históricos e culturais, percebemos a juventude como um processo
amplo de constituição de sujeitos, mas com as peculiaridades de
cada um. No senso comum, o termo juventude está relacionado a
um ciclo da vida, definido como a transição da infância para a fase
adulta. Nessa construção, não podemos reduzir nossa
compreensão a uma definição da faixa etária, como nos diz
Dayrell (2016, p. 26):
A definição da juventude por idade encontra elementos objetivos
no aspecto da maturidade biológica e sua delimitação se reveste de
importância para as políticas públicas, notadamente quando se
pensa em contagem de população, definição de políticas e recursos
orçamentários. Compreender os jovens apenas pelo fator idade,
contudo, seria simplificar uma realidade complexa que envolve
elementos relacionados aos campos simbólico e cultural e aos
condicionantes econômicos e sociais que estruturam a sociedade.

A categoria juventude é produzida a partir de contextos
históricos, sociais e culturais, dessa forma, nos apoiamos na
definição de Pais (1997), a juventude é vista como uma fase da
vida marcada pela instabilidade e por problemas sociais. Por
considerarmos que a juventude não se reduz a uma transição,
assume uma importância em si mesma, acreditamos no potencial
positivo da juventude, como exemplo de revitalização social e
construção cultural, social e histórica.
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Esse processo apresenta influências do meio social, assim os
jovens apresentam singularidades na constituição de um ser social
que compreende a realidade, através das relações com os outros e
com o mundo. Nessa análise, dialogamos com Charlot (2000), o
sujeito é ativo, age no e sobre o mundo, com esta ação se constitui
nas relações sociais na qual se insere.
O jovem chega na escola com uma bagagem de experiências
sociais vivenciadas que constituem sua condição juvenil e vai
influenciar na sua atuação escolar. Por sua vez, a escola é um
espaço peculiar que articula diferentes dimensões, no aspecto
institucional, o espaço escolar é constituído por normas que visam
unificar as ações dos sujeitos. Com relação ao cotidiano escolar, se
apresentam complexas relações sociais entre os sujeitos, esse
processo de práticas e saberes constituem a vida escolar.
Compreendemos que não há uma realidade única, como pontua
Sacristán (1994, p. 70):
O mundo real não é um contexto fixo, não é só nem principalmente
o universo físico. O mundo que rodeia o desenvolvimento do aluno
é hoje, mais que nunca, uma clara construção social onde as
pessoas, objetos, espaços e criações culturais, políticas ou sociais
adquirem um sentido peculiar, em virtude das coordenadas sociais
e históricas que determinam sua configuração. Há múltiplas
realidades como há múltiplas formas de viver e dar sentido à vida.

Nesta análise, os jovens que chegam à escola são sujeitos
socioculturais, tornam-se pertinentes as discussões da prática
docente crítica e reflexiva na formação do jovem,
compreendendo-o na sua diversidade, com a construção de
identidade própria, projetos de vida e autonomia para
aprendizagem. Como pontua Dayrell (2016, p. 289) “[...] a
autonomia não se ensina, mas se exercita, se pratica. Daí nasce a
busca por dar centralidade ao protagonismo juvenil em nossas
ações formativas”
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Nesse pensamento, é necessário o educador exercitar dois
momentos, o primeiro é o jovem e sua realidade, sobre os espaços de
formação e suas possibilidades, nessa prática o docente poderá
perceber além do aparente, aliado ao ver, o segundo momento é o
ouvir. A escuta sensível conforme Barbier (1998, p. 2), “[...] ancora-se
no pressuposto elementar de sua proposição, em “um movimento de
‘escutar-ver’, que tem seu fundamento na empatia”.
De forma dialética o sujeito transforma o meio e transformarse a si próprio nesse movimento. Essa transformação não
ocorreria, se o indivíduo não vivesse em sociedade, por isso é
histórico, cultural e produzido nas relações que são tecidas entre
os sujeitos que se lançam ao encontro do outro. A partir das
considerações sobre juventude compreendemos que são aspectos
fundamentais para uma aproximação das construções sociais e
culturais, considerando que o jovem, na contemporaneidade, tem
se caracterizado por suas diferentes culturas, que afloram em
muitos lugares como sujeito de uma condição cultural que se
modificam, se transformam e se constituem de diferentes
maneiras de ser e estar no mundo.
Considerações finais
O estudo desta temática possibilitou a compreensão de que
as relações entre a prática docente crítica e reflexiva na formação
do jovem são parte de um ideal formativo, pressupõe que o saber
fortalece e liberta, no sentido de superar as limitações que
emergem no ato de ensinar e aprender para entender e participar
do mundo como sujeitos (professores e alunos), proporcionando
diferentes formas de ser e estar no mundo. Esta é a principal
funcionalidade da formação, considerando que o sujeito da
modernidade é um ser que se torna humano pela possibilidade de
ser autor em sua (re)construção, através da reflexão crítica.
O espaço escolar pode e deve ser um ambiente de formação
ampla, aprimorando as dimensões e habilidades que constituem
seres humanos, considerando que a construção do conhecimento,
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as relações sociais, as experiências culturais contribuem no
desenvolvimento do aluno como sujeito sociocultural.
Neste estudo, desenvolvemos um olhar sobre a prática
docente crítica e reflexiva, considerando, também, a escola
enquanto instituição dinâmica no processo de formação do aluno
jovem. No entanto, a escola contribui, em parte, neste processo
formativo visto que a vivência juvenil é marcada pela tensão e
constrangimentos na complexa tarefa da constituição do ser
jovem. Convém esclarecer que não se nega os avanços das últimas
décadas, sobretudo, no acesso à escola, mas são necessárias
discussões críticas e reflexivas sobre a prática docente no sentido
de reconhecer o jovem na sua singularidade, de experimentação e
aprendizagem da autonomia, que o torne capaz conduzir a
construção de si.
Evidenciamos que a formação de professores, deve criar
espaços de formação que viabilizem os formadores passarem do
ensinar ao aprender. Esse caminho define que a formação docente
não tem como única finalidade o desenvolvimento de habilidades
e competências profissionais, mas aponta possibilidades ao
profissional da educação uma prática docente crítica e reflexiva,
tendo em vista que permite o pensar sobre o fazer orientando a
transformação da prática.
É necessário o incentivo à formação docente que contemple a
perspectiva da prática crítica reflexiva, orientando a atividade da
ação docente em direção à formação do aluno jovem, revela o
compromisso do professor com a sociedade, a partir de sua
finalidade de contribuir com a formação do jovem que atua e
interage no contexto social.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA PERSPECTIVA DO
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE
CERTA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Dilmar Rodrigues da Silva Júnior (UFPI)
Antônia Edna Brito (UFPI)

Introdução
A alfabetização é um processo que traz grande preocupação
aos sistemas educacionais e, principalmente aos professores,
profissionais que atuam diretamente neste campo do saber. É o
educador que percebe as grandes dificuldades e problemas
encontrados neste processo. As intensas discussões no campo da
alfabetização estão presentes há muito tempo, datado,
principalmente, ao surgimento das escolas, porém, somente nos
tempos atuais vem ganhando espaço nas pesquisas educacionais,
causando intensas reflexões nos sistemas de ensino.
A alfabetização, tornou-se um direito de fácil acesso à todas
às crianças, seja elas: filhos da classe trabalhadora ou das classes
de maior poder aquisitivo, graças aos programas desenvolvidos
pelas políticas educacionais do país, de forma a quebrar a intensa
desigualdade no âmbito social e possibilitar a democratização da
educação. Essas políticas intensificaram essas discussões, de
modo a proporcionar não apenas esse direito essencial à criança
em etapa de escolarização, mas sobretudo, aumentar o número de
escolas públicas, bem como a ampliação daquelas que já existiam.
O acesso de crianças mais pobres à escola pública de
qualidade, objetivou o início do que chamamos de inclusão- o que
nos leva a refletir sobre o papel da educação dentro da sociedade:
transformação de sujeito, formação de leitores e escritores,
críticos, participativos, autônomos, emancipados, com vistas à
plena participação social. Tornou-se um processo de inclusão não
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apenas por matricular os alunos das camadas populares na escola,
mas sobretudo, por pensar numa estrutura de escola em que os
alunos consigam aprender com um currículo formal, pensado e
que valoriza as singularidades de cada indivíduo, além de quadro
de professores habilitados em alfabetização, isto é, toda a uma
estrutura que atenda às necessidades da demanda.
Buscando erradicar o analfabetismo no país, e com vistas ao
desenvolvimento educacional, situamos as atuais políticas de
alfabetização que vieram configurando ao longo do tempo, dada
às discussões e reflexões tecidas nos ambientes políticos, de modo
que medidas seriam tomadas, pois o país estava entre aos piores
índices no cenário global de alfabetização, despertando um
grande número de analfabetos totais e semianalfabetos no
território nacional.
Partindo desses princípios, surgiram as Leis de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional- LDBEN nº 9394 (BRASIL, 1996), que
dispõe de uma lei federal organizando a educação e seus sistemas
de ensino, reforçando alguns aspectos configurados na
Constituição Federal- CF/1988, considerando a democratização do
ensino público gratuito à todo o cidadão.
Mais tarde, com as intensas transformações no campo da
alfabetização de cidadãos no território brasileiro, surgiu as
emendas constitucionais retificando alguns dos artigos das leis
federais na abrangência da educação: a formação de professores e
as práticas pedagógicas voltadas ao campo da alfabetização, mais
especificamente. Como forma de reconfigurar o contexto de
aquisição de leitura e escrita, dos números e do cálculo, passou a
constituir-se no Art. 32. “O ensino fundamental obrigatório, com
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se
aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do
cidadão”, mediante inciso “I – o desenvolvimento da capacidade
de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da
leitura, da escrita e do cálculo”; e mais tarde, o surgimento do
Plano Nacional de Educação- PNE, (2001-2011), traçando vinte
metas para todos os níveis e modalidades de ensino. E este plano,
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se flexibiliza, modifica-se dadas as necessidades educacionais a
cada 10 (dez) anos.
Ao final da primeira década do século XXI, surgiu o Pacto
Nacional de Alfabetização na Idade Certa- PNAIC, favorecendo
formação específicas no campo do letramento e dos números, em
especial, o cálculo, situando especificamente duas disciplinas:
língua portuguesa e matemática. Um pacto federal, aderido pelos
municípios, pois percebia a situação de muitos alunos nos anos
iniciais do ensino fundamental, com poucas habilidades de
leitura, escrita e cálculo, chegando em fase de conclusão dos anos
iniciais com baixos índices de proficiência, e dificultando a
crescente de dados nas avaliações externas ao término desta etapa
de educação básica.
Sendo assim, o presente texto tem por objetivo analisar as
contribuições do PNAIC no processo de alfabetização e
letramento de crianças nos três primeiros anos do ensino
fundamental. E temos por problema científico: quais
possibilidades os professores encontraram para a alfabetização de
crianças nos três primeiros anos do ensino fundamental diante
dos conhecimentos adquiridos nas formações do PNAIC?.
Este trabalho está descrito numa abordagem qualitativa,
essencialmente bibliográfico, e dialoga com um vasto arcabouço
teórico-epistemológico, dentre ele, destacamos alguns autores, tais
como: Emília Ferreiro (1985), Kleiman (1995), Morais (2009),
Soares (2004), Weiz (1999) entre outras bases que discutem acerca
do processo de alfabetização na perspectiva do letramento, a
formação e prática do professor diante do PNAIC.
Utilizamos Almeida (2016), Brasil (2012, 2015, 2017), Constant
(2016), Diniz (2017), LDBEN (BRASIL, 1996), discutindo a política
nacional da alfabetização, especialmente no âmbito do PNAIC, um
pacto que visa formar professores e aperfeiçoar suas práticas, de
modo que as crianças tornem-se proficientes até os 08 (oito) anos de
idade, contribuindo com o desenvolvimento da educação nacional.
Os resultados da pesquisa mostram que o PNAIC foi um
programa de extrema importância no âmbito educacional, pois
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configurou novas formas de pensar a alfabetização no contexto
sociocultural em que a criança vive, valorizando o conhecimento
que ela já sabe e estimulando a articulação deste conhecimento,
desenvolvendo mutuamente às práticas sociais de leitura e escrita.
A teoria do PNAIC com a prática da sala de aula
Para início de conversa, podemos compreender o Pacto
Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) como um
programa governamental, no âmbito do Ministério da Educação
em que os governos, federal, do Distrito Federal, dos estados e
municípios. Esses entes federados firmam uma cooperação para
que os estudantes dos sistemas públicos estejam alfabetizados até
os oito anos de idade, em Língua Portuguesa e em Matemática, ao
final do 3º ano do ensino fundamental (CONSTANT, 2016).
É um programa articulado entre os entes federativos da
política nacional de educação com vistas à traçar novas propostas
pedagógicas a serem desenvolvidas especialmente no âmbito das
disciplinas de língua portuguesa e matemática, do 1º ao 3º ano
dos anos iniciais do ensino fundamental, reformulando o
currículo desta etapa do saber, propondo uma melhoria da
qualidade da educação, principalmente no aspecto da formação e
atualização de professores e a aplicação de novos saberes na
prática pedagógica alfabetizadora no cotidiano das salas de aula.
O PNAIC é um programa federativo que tem por objetivo a
formação continuada de professores alfabetizadores, de modo a
possibilitar a articulação dos saberes construídos em sua formação
inicial, ressignificando e incorporando novas práticas, atitudes,
hábitos e valores dados momentos socioculturais dos alunos e da
comunidade. É um plano que tem uma visão de incentivar
professores brasileiros a aperfeiçoarem seus conhecimentos,
possibilitando seu desenvolvimento profissional.
Diante, situamos nas discussões de Libâneo (1998),
mostrando que a formação de professores perpassa por intensas
transformações. É uma ação intencional; uma subjetividade do
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educador, influenciada pelas suas próprias necessidades. É o
momento de reflexão sobre a prática, com o pensamento maduro,
visando o “fazer melhor”. Formar continuamente, é adquirir
saberes experienciais que nortearão o cotidiano da prática
educativa. Portanto, o PNAIC, é um momento de partilha das
experiências e aprendizagens de professores alfabetizadores no
seu locus de trabalho, ajudando seus pares a constituir novos
conhecimentos, firmados através da inovação.
Segundo Diniz (2017), o PNAIC apresenta quatro eixos de
atuação: Formação continuada presencial para professores
alfabetizadores e orientadores de estudo; Materiais didáticos,
como: obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e
tecnologias educacionais; Avaliações sistemáticas, processo pelo
qual o poder público e os professores acompanham a eficácia e os
resultados do Pacto nas escolas participantes; Gestão, controle
social e mobilização com monitoramento, no o intuito de
assegurar a implementação das etapas do Pacto. Então, de acordo
com as ideias da autora acima, o PNAIC, além de ser um
programa do governo federal com intensa preocupação a
melhorar os índices de alfabetização e letramento, também tem a
necessidade de valorizar a prática do professor, buscando
subsídios que favorecem essa prática, promovendo assim, um
ensino de qualidade com uma estrutura adequada.
É necessário que possamos compreender de fato, como se
construiu essa política e como fora levada aos municípios,
especialmente às secretarias municipais de educação, afim de
promover a formação dos professores alfabetizadores dos três
primeiros anos iniciais. As discussões pautadas no processo de
alfabetização nos anos iniciais, precisava ser interpretada
primeiramente na alfabetização infantil de 4 e 5 anos, na préescola. Atualmente, a alfabetização de crianças na educação
infantil, é um pré-requisito, pois nessa etapa, afirma pela Lei de
Diretrizes da Educação Nacional nº 9394/96, Art. 29 primeira
etapa da educação básica, tem como finalidade o
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desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social.
Conforme Diniz (2017), alfabetizar e letrar não apresenta receita
pronta, é algo que exige conhecimento do professor sobre os
processos de aprendizagem do aluno, de como eles constroem suas
hipóteses sobre a organização do Sistema de Escrita Alfabética e
principalmente criatividade didática para intervir de forma
significativa na construção do conhecimento dos seus alunos.
Isto significa dizer que a educação infantil no país, passou
por longos embates e discussões no seu processo histórico, para
chegar à dimensão de sua importância nos sistemas de educação.
Foi considerada uma etapa de desenvolvimento global da criança,
onde, partindo dessa, ao adentrarem no ensino fundamental,
continuasse com o ritmo de aprendizagem, mediatizados pelos
professores, onde estes, seriam preparados nas formações do
PNAIC, dadas às necessidades sociais, políticas, culturais,
especialmente, os aspectos cognitivos dos alunos.
Segundo Brasil (2012), a educação infantil, especialmente, no
âmbito da pré-escola, tem uma das finalidades preparar a criança
para o seu desenvolvimento inicial nos aspectos físicos,
cognitivos, sociais e culturais, e considera a educação infantil
como um pré-requisito para o ingresso ao ensino fundamental.
Esta etapa de educação básica passou a ser um campo de
intenções e ações político-sociais entre os atores responsáveis pela
integração e construção do desenvolvimento da criança. E por
isso, a educação infantil passou a ter maior atenção pelo
Ministério da Educação e as secretarias de educação,
especialmente, a partir do ano 2012.
Nota-se que com a formação de professores no âmbito do
PNAIC, no cenário atual da educação brasileira, é possível
identificar uma reestruturação do currículo e das práticas
pedagógicas nos três primeiros anos do ensino fundamental, no
campo da alfabetização, isso porque o sistema propõe diversas
ações que orientam o desenvolvimento das mais variadas
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atividades pedagógicas no campo da escola e da sala de aula,
mais especificamente.
Segundo Brasil (2012), as ações do PNAIC superam a
tradicional dicotomia entre alfabetizar e letrar. Separar alfabetização
de letramento é um equívoco. Colocando em pauta um novo termo:
“Alfabetização na perspectiva do letramento”, ou seja, ao mesmo
tempo que a criança esteja alfabetizada, também se torna letrada, até
os 8 anos de idade, ainda em idade pré-escolar.
O trabalho com os professores alfabetizadores com este conjunto de
cadernos tem a tarefa de ampliar as discussões sobre a alfabetização
na perspectiva do letramento, numa abordagem interdisciplinar. O
processo de formação privilegia um diálogo permanente e
sistemático com a prática docente e com a equipe pedagógica da
escola para a garantia dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento dos estudantes e para a melhoria da qualidade do
ensino público brasileiro. (BRASIL, 2015, p.7).

A ideia do documento articulado ao Pacto Nacional de
Alfabetização na Idade Certa- PNAIC, torna-se evidente que este
programa visa continuar o processo de alfabetização da criança
adquirido na educação infantil, justamente por superar algumas
encontradas pelos professores aos alunos, bem como promover a
qualidade do ensino, dando ênfase aos métodos de alfabetização,
construindo nova proposta pedagógica na escola, com vistas à
traçar novos objetivos, dadas à realidades encontradas no
ambiente escolar.
Porém, mais do que defender a importância das formações
continuadas como fundamentais para a qualificação do processo
educativo, o texto que ora se inicia visa abordar, partindo da
análise de um processo específico de formação, o que
consideramos como o mais significativo nesses programas: que
tenham como ponto de partida e de chegada as ações efetivas em
sala de aula, ou seja, mudanças na prática desenvolvida pelos
professores em formação (BRASIL, 2017).
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Segundo a proposta do PNAIC, os professores
alfabetizadores participantes, que possuem comprovação e
frequência na participação no programa, recebem bolsa auxílio,
motivando ao docente a sua plena participação, e também
despertando a reflexão sobre a importância do aperfeiçoamento
da própria prática. Os encontros do PNAIC ficam à critério dos
sistemas municipais de ensino. Desenvolvendo encontros
quinzenalmente ou mensalmente, num único espaço, de modo a
receber essa formação, desenvolvendo profissionalmente,
adquirindo novos saberes curriculares e no âmbito da experiência,
com vistas à melhoria da qualidade da educação (BRASIL, 2012).
Então, compreendemos que esses encontros do PNAIC
contribuem bastante para a socialização das práticas pedagógicas
desenvolvidas durante o período nas salas de aula, ajudando os
professores no seu planejamento, mediando as singularidades de
cada aluno. O PNAIC, também objetiva a emancipação de
professores críticos, criativos, participativos, e o que é essencialemancipadores. Os docentes tornam-se emancipados com as
formações, e também emancipam os seus alunos, com base nas
práticas sociais de leitura e escrita.
Nos dias atuais, o processo do letramento é gradual, dado às
singularidades de cada aluno. Letrar, está contido no sistema de
alfabetização, e o PNAIC em seus objetivos busca quebrar a
atividade alfabetizadora mecânica e dissociada, pois as crianças
necessitam não apenas de elementos constitutivos de letras,
símbolos e sinais da linguagem, mas sobretudo, articular, formar e
transformar o vivido-aprendido, ou seja, o aluno precisa ter
autonomia para (re)significar a sua língua oral e escrita no
contexto das práticas sociais.
As novas perspectivas sociais influenciadora nas práticas
pedagógicas, estabelecem que todo o indivíduo precisa exercer
essas práticas de leitura e escrita da melhor maneira possível e o
professor, no bojo de sua prática, percebendo o universo, os
ritmos e diferenças entre cada alunos, deve proporcionar
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atividades diversificadas, que paulatinamente, atinjam um nível
mais favorável na constituição social da língua.
Os sentidos e significados das práticas de Alfabetização e
letramento diante da política do PNAIC
O ser humano está sempre em desenvolvimento, tanto
fisicamente quanto mentalmente. Isso se reflete também em sua
aprendizagem constante, de modo que a alfabetização (aquisição
da escrita e da leitura) se constitui como elemento primordial nas
práticas sociais, sendo um dos processos mais complicados e
passíveis de discussões ao longo do tempo. Desse modo, trava-se
uma luta diária para que se tenha o sucesso da alfabetização plena
dos indivíduos.
Ao longo do século XIX, os países desenvolvidos assumiram
uma problemática, haja vista que mesmo aquelas populações que
eram consideradas alfabetizadas, apresentavam sérios problemas
quanto às habilidades de leitura e escrita, pois não havia um
domínio significativo dessas práticas. Em razão disso, segundo
Soares (2004), em 1980 surge a necessidade de reconhecer e
nomear tais práticas sociais, levando em consideração seus
avanços e complexidades, que não resultam somente do ato de ler
e escrever, tampouco, da aprendizagem do sistema alfabético, o
que se denominou letramento.
Mediante os estudos, pode-se compreender que alfabetização
e letramento são práticas distintas, porém, indissociáveis. Leva-se
assim à falta de compreensão desses termos, gerando desalinho
de informações sobre o uso teórico e prático, fazendo que perca as
especificidades dos seus conceitos. (SOARES, 2003).
Assim, para tais esclarecimentos ao decorrer desse trabalho,
voltaremos aos significados dos termos de alfabetização e
letramento, bem como suas contribuições para uma prática
alfabetizadora significativa.
Ao levar uma criança para a escola, certamente nosso
objetivo seria para que ela aprenda a ler e escrever, pois sabemos
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que o papel da instituição é esse. No entanto, nos deparamos,
ainda, com muitos problemas que precisam ser vencidos para a
concretização da aprendizagem da leitura e escrita. Problemas
como: elevados índices de analfabetismo; alunos que atingem
altos níveis de escolaridades, mas sem conseguir ler e produzir
textos; professores com dificuldades.
Entretanto nas duas últimas décadas o termo alfabetização,
segundo Souza, Leitte, Albuquerque (2006) passou a ser associado
a um outro termo: o do letramento. Que apontado por Soares
(1998), o termo “letramento” deriva da palavra inglesa literacy,
que significa o estado ou condição que assume aquele que
aprende a ler e escrever.
No Brasil, o letramento surgiu de um modo diferente que em
outros países de Primeiro Mundo em meados do século XIX.
Soares (2004, p. 7) afirma que:
O despertar para importância e necessidade de habilidades para o
uso competentes da leitura e da escrita tem sua origem vinculada à
aprendizagem inicial da escrita, desenvolvendo-se basicamente a
partir de um questionamento do conceito de alfabetização.

Faz-se pertinente destacar, que seus conceitos estão
subitamente se superpondo e confundindo a quem os leem, pois o
conceito de letramento está intrínseco ao conceito de
alfabetização, sendo que este vem ao longo dos anos sofrendo
alterações, entrelaçando-se ao conceito daquele: “[...] do saber ler
e escrever em direção ao ser capaz de fazer uso da leitura e
escrita”. (SOARES, 2004, p. 7).
Tratando-se da Alfabetização, o vocábulo significa
etimologicamente, segundo Soares (2007), aquisição do alfabeto.
Em outras palavras, aquisição das habilidades de escrita e leitura.
Consiste, minimamente, na aprendizagem da tecnologia da
escrita. Consiste no aprendizado do alfabeto e de sua utilização
como código de comunicação. De um modo mais abrangente, ela
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pode ser definida como um processo no qual o indivíduo
constrói a gramática e em suas variações.
Para Soares (2004) a alfabetização é entendida como o
processo de aquisição da escrita alfabética e ortográfica de forma
convencional aonde a consciência fonêmica, a fluência nas leituras
oral e silenciosa, o vocabulário e a compreensão são facetas
essenciais desse processo.
O processo de alfabetização deve levar a aprendizagem não de uma
mera tradução do oral para o escrito, e deste para aquele, mas à
aprendizagem de uma peculiar e muitas vezes idiossincrática
relação fonemas-grafemas, de um outro código, que tem, em
relação ao código oral, especificidade morfológica e sintática,
autonomia de recursos de articulação do texto e estratégias próprias
de expressão/compreensão. (SOARES, 2011, p. 15)

Assim, a alfabetização se constitui de um conjunto de
habilidades, hábitos e atitudes que se constituem em um
fenômeno complexo, bem como num processo de compreensão e
expressão de significados por meio do código escrito. Porém, o
processo não se resume apenas na aquisição dessas habilidades
mecânicas (codificação e decodificação) do ato de ler, mas na
capacidade de interpretar, compreender, criticar, ressignificar e
produzir conhecimentos.
Aprender a ler, a escrever, a alfabetizar-se é, antes tudo,
aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa
manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica
que vincula linguagem e realidade. Ou seja, por meio da
apropriação das habilidades da leitura e da escrita com o uso
adequadamente delas. Tratando a natureza do processo de
aquisição da leitura e escrita, explica que:
A escrita pode ser concebida de duas formas muito diferentes e
conforme o modo de considerá-la, as consequências pedagógicas
mudam drasticamente. A escrita pode ser considerada como uma
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representação da linguagem ou como um código de transcrição
gráfica das unidades sonoras (FERREIRO, 1985, p. 9).

Ferreiro enfatiza ainda se a escrita é tida como um código de
transcrição, a sua aprendizagem, por sua vez, é concebida como a
aquisição de uma técnica; se a escrita é concebida como um
sistema de representação, compreensão de significados, sua
aprendizagem, então, se converte na apropriação de um novo
objeto de conhecimento, ou seja, uma aprendizagem conceitual.
Nota-se, dessa forma que a questão crucial da alfabetização
inicial é de natureza conceitual, uma vez que a mão que escreve e
o olho que lê estão sob o comando de um cérebro que pensa sobre
a escrita que existe em seu meio social e, com a qual toma contato
através da sua própria participação em atos que envolvem o ler
ou o escrever, conforme afirma Weiz (1999).
No que se refere a diferença entre a codificação e o processo
de aquisição, ou elaboração do sistema convencional de escrita
pela criança, Ferreiro (1985, p. 8), afirma que:
A diferença essencial é a seguinte: no caso de codificação tanto os
elementos como as relações já estão pré-determinadas; o nosso
código não faz senão encontrar uma representação (alternativa)
diferente para os mesmos elementos e as mesmas relações. No caso
da criação de uma representação, nem os elementos nem as relações
estão pré-determinadas [...] as dificuldades que as crianças
enfrentam são dificuldades conceituais semelhantes às da
construção do sistema e por isso pode-se dizer, em outros casos,
que a criança reinventa esse sistema.

O ensino fundamental sendo uma etapa da educação básica e
de grande importância para o processo de construção dos
conhecimentos dos educandos é responsável pela a formação
indispensável no pleno domínio da leitura e da escrita, sendo
assim, quando os alunos adquirem uma sólida alfabetização, os
conhecimentos pré-determinados são mostrados através das
capacidades cognoscitivas básicas que se dão por meio da
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construção de pequenos textos, leituras maiores e ortográficas,
além da leitura mais instigada dos números.
Soares (2004) tem se dedicado, no Brasil, ao estudo das
relações entre alfabetização e letramento. A autora mostra, em
seus estudos, como o conceito de alfabetização no decorrer da
história foi se tornando demasiadamente específico, em outras
palavras, só transcrição de fonemas em grafemas e grafemas em
fonemas (“desinvenção” da alfabetização). Essa mudança ocorreu
no Brasil, na França e nos Estados Unidos por volta de 1980.
Ainda segundo a autora, contrapondo os altos índices de
repetência, reprovação e evasão, constatadas nas avaliações
internas das escolas e avaliações externas por órgãos oficiais,
foram os grandes motivos do processo de maior especificidade do
conceito de alfabetização. Além disso, a prevalência do
construtivismo sobre o behaviorismo na fundamentação das
práticas educativas, valorizando aspectos psicológicos e não os
linguísticos (fonética e fonologia) do processo de aquisição da
leitura e escrita foram motivos que contribuíram para
especificidade.
A partir de 1980, a alfabetização caracterizou-se por sua
“excessiva especificidade”. É perceptível esta expressão
“excessiva especificidade”, à uma formação autônoma das
relações entre o sistema fonológico e o sistema gráfico em relação
às demais aprendizagens e comportamentos na área da leitura e
escrita, ou seja, houve atribuição de exclusividade à apenas uma
das facetas da aprendizagem da língua escrita. O que notamos ao
longo das últimas duas décadas, é que, em lugar de se fugir a essa
excessiva especificidade, apagou-se a necessária especificidade do
processo de alfabetização (SOARES, 2004).
Diante do arcabouço de informações transmitidas por Magda
Soares (2004), observa-se a “invenção” ou construção social da
palavra e do conceito de letramento que passou a ser entendido
como oposto ao de alfabetização, ou seja, passou-se a diferenciar as
dificuldades do uso da língua escrita nas demandas de práticas
sociais e profissionais e a aprendizagem inicial do sistema de escrita.
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Alfabetização e Letramento: uma ressignificação no processo de
ensino-aprendizagem
Letrar é mais que alfabetizar. A alfabetização deve ser
desenvolver em um contexto de letramento como início da
aprendizagem da escrita, como desenvolvimento de habilidades
de uso da leitura e da escrita nas práticas sociais. Alfabetizar
letrando é, portanto, ensinar a ler e escrever o mundo, ou seja, o
processo de ensino-aprendizagem de leitura e escrita na escola
não pode ser configurado como um mundo à parte e não ter a
finalidade de preparar o sujeito para a realidade na qual se insere.
Alfabetização e letramento são, portanto, processos
interdependentes e indissociáveis. A alfabetização desenvolve-se
no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e escrita,
isto é, através de atividades de letramento. O letramento, por sua
vez, só se desenvolve no contexto da e por meio das relações
fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização
(SOARES, 2004).
Assim, se pensar que o aprendizado da leitura e da escrita se
estende para além do domínio desse código, sendo essas
habilidades (ler e escrever), utilizadas nas diversas práticas sociais
vividas pela criança, percebe-se uma extensão do conceito de
alfabetização em direção ao conceito do letramento. Entretanto,
faz-se necessário dizer que, embora sejam conceitos relacionados,
não se deve fundi-los em um só. Cada um dos conceitos deve ter
suas especificidades garantidas dentro do processo de ensino
aprendizagem.
Segundo Soares (2004), embora a relação entre alfabetização e
letramento seja inegável, além de necessária e até mesmo
imperiosa, ela, ainda, que focalize diferenças, acaba por diluir a
especificidade de cada um dos dois fenômenos. Há quem
empregue os dois termos como sinônimos, mas verifica-se uma
diferença entre eles.
Diante do exposto, corrobora-se que ambos os termos são
trabalhados igualmente, ou seja, interligados, mas cada uma tem sua
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característica independente uma da outra. Por isso, faz-se necessário
que a escola proponha atividades para o desenvolvimento do aluno,
que possibilitem, também, o letramento e, não somente a
alfabetização, tendo em vista, que o indivíduo é parte de um meio
social e, somente a alfabetização não corresponde às exigências do
âmbito ao qual está inserido. Dessa forma, enquanto, a alfabetização
somente ensina o código, o letramento ensina usar este código em
suas práticas exigidas no cotidiano.
Em detrimento disso, leitura e escrita são consideradas
processos complexos, com muitas dificuldades na aquisição, tanto
por parte do aluno quanto por parte do trabalho do professor, que
necessita de formação específica.
Desse modo, compreender o processo pelo qual a criança
passa para adquirir a habilidade de ler e escrever, e ao mesmo
tempo, utilizar essa habilidade como forma de entender o mundo,
demanda para os professores um estudo mais aprofundado sobre
as especificidades da alfabetização. É preciso compreender a
aquisição da língua e diferenciá-la do seu desenvolvimento,
entender a construção da escrita e a aquisição da leitura.
Para Kleiman (1995), o suporte de um adulto/professor nesses
eventos de letramento é essencial, porém, o processo de aquisição
da oralidade, como também, o livro e a escrita, devem ser
elementos significativos nas interações com o meio.
Nesse sentido, percebe-se que a prática alfabetizadora, leva a
criança ao mundo letrado através do acesso à diferentes formas de
leitura e de escrita, ampliando seus saberes linguísticos a partir do
uso reflexivo da língua nas variadas situações de seu
funcionamento.
Entretanto, o processo do ensino da leitura e da escrita deve ser
trabalhado em conjunto, respeitando cada etapa em que a criança se
encontra, pois, cada uma possui fases e gostos distintos (umas
preferem revistas em quadrinhos, outras músicas, outros desenhos,
etc.). Cabe ressaltar, que tudo isso, deve partir sempre, do
pressuposto que a leitura e a escrita desenvolvem o olhar crítico e a
capacidade de criação do leitor por meio de tais práticas.
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Faz-se necessário, uma atitude criteriosa quanto ao desafio de
alfabetizar e letrar o indivíduo, pois ele perpassa pela concepção
dessas propostas, considerando a dimensão social desses dois
processos. Em virtude disso, é pertinente estabelecer, que o “fazer
docente”, seja ressignificado mediante o desenvolvimento de
ações, que possibilitem a aquisição e o desenvolvimento da leitura
e escrita, como práticas sociais, apresentando, assim, o trabalho
com diferentes gêneros textuais, obtendo os mais variados
suportes de leitura e de escrita, substituindo as tradicionais
cartilhas de alfabetização (MORAIS, 2009)
Considera-se assim, que a alfabetização é um passo para
aprendizagem da escrita e da leitura, tornando-se uma atividade
pertinente e sempre presente na vida do aluno, tanto na escola,
como em seu cotidiano fora dela.
Conforme Soares (2004), um dos caminhos para o ensino e
aprendizagem significativa é a articulação de conhecimentos e
metodologias fundamentados em várias bases teóricas,
traduzindo-se em uma prática docente que integre múltiplas
facetas. Desenvolvendo, assim habilidades e comportamentos de
uso competente da língua escrita nas práticas sociais de leitura e
de escrita, aqui compreendido como sendo o processo de
letramento.
Conclusão
No contexto da sua prática, o professor alfabetizador, deve
propor o acesso ao conhecimento às crianças, fazendo com que
elas despertem para a leitura de mundo.
Por muitos anos o analfabetismo predominou no Brasil,
sendo resultante da falta de oportunidade que muitas crianças
não tiveram de se alfabetizar na idade adequada. Sendo assim,
este estudo nos permitiu compreender que os professores
participantes do PNAIC tiveram a responsabilidade e necessidade
para manter-se qualificados, afim de promover uma melhor
alfabetização aos seus alunos.

330

A proposta desse pacto foi qualificar os docentes do 1º ao 3º
ano do ensino fundamental, afim de melhorarem cada vez mais as
suas ações alfabetizadoras. Como sabemos, as crianças, ao
chegarem no 4º ano, passam pelo processo de avaliação externa
chamada Prova Brasil, onde vai medir o nível de sua proficiência,
levando esses indicadores, resultantes da aplicação dessa prova,
para reflexões posteriores dos sistemas de ensino, bem como à
necessidade de (re)planejamento dos atores escolares: professores,
gestores e coordenação, com vistas à melhoria da qualidade das
suas práticas pedagógicas.
Os autores colocados neste estudo nos fez compreender que o
processo de alfabetizar letrando é uma ação articulada na escola
do ciclo de alfabetização e pertence à uma das intenções do
PNAIC: tirar essa dissociação, favorecendo a sua articulação, com
a noção mais profunda de: ao mesmo tempo em que a criança é
alfabetizada, ela também é letrada, pois a alfabetização é o
processo que constitui os conhecimentos dos signos alfabéticos,
linguísticos, o código numérico, bem como as habilidades nas
suas práticas sociais. Portanto, alfabetizar letrando é uma
exigência da sociedade contemporânea.
É importante analisar que a formação de professores no
âmbito do PNAIC, contextualiza o seu fazer no cotidiano da sua
prática, possibilitando ao professor acompanhar e refletir sobre a
sua prática, propondo atividades que possibilita à criança
adentrar ao universo: social, cultural e econômico de nosso país.
Em linhas gerais, o letramento, como ponto de discussão neste
trabalho pode ser conceituado por um conjunto de práticas sociais
utilizadas na escrita utilizando os símbolos que contém nela de
modo a transformar o que não apenas contém nos livros e nas
propostas curriculares no âmbito da alfabetização, mas, que o
professor saiba utilizar diversos recursos na sala de aula,
despertando o gosto e o prazer da criança a aprender a conhecer
àquilo que posteriormente, necessitará dentro da sociedade.
Compreendemos, portanto, que as propostas metodológicas
aderidas pelos organizadores do PNAIC e repassadas nas suas
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formações, possibilita ao professor desenvolver no espaço da sala
de aula um sólido processo de alfabetização na perspectiva do
letramento, visando não apenas trabalhar com os aspectos da
linguagem abstrata, mas sobretudo, fazer com que as crianças
desenvolvam situações concretas, do dia-a-dia, questões que são
bastante colocadas em pauta nas reuniões do programa.
Por fim, entende-se que alfabetizar e letrar diante dos
objetivos do PNAIC é possibilitar às crianças ler, escrever, contar
e principalmente ter habilidades e competências suficientes para
interpretar um texto, uma canção, ou outro recurso linguístico de
extrema importância despertando o prazer pela leitura, a
interpretação e desenvolvendo nas diversas situações de leitura e
escrita ao longo da vida.
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EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
NO PROCESSO FORMATIVO DOCENTE
Roberto Santos Ramos (UFMA)
Alexsandra Maura Costa Bernal Martin (IFMA)
Maria de Fátima Sousa Silva (UEMA/UNESP)

Introdução
A população mundial vivencia um momento sem
precedentes em nossa história civilizacional, dados os problemas
alarmantes de cunho socioambiental que vêm interferindo
drasticamente na sustentabilidade e no futuro das diversas
comunidades biológicas, incluindo-se a humana. Tais problemas
se enquadram no que muitos pensadores denominam como crise
ambiental planetária, uma crise sem precedentes em nossa
história, que vincula as ações antrópicas com a natureza, o que faz
emergir desafios para as presentes e futuras gerações,
principalmente as mais vulneráveis.
Esses desafios nos remetem a repensar a relação ser humano,
sociedade e natureza que se estruturou numa concepção linear,
determinística, e de racionalidade instrumental, atávica às
civilizações extintas e que culminou com o conhecimento
disciplinar atual, cuja complexidade e sinergia dos processos
naturais, percebidos no novo paradigma da concepção sistêmica
da vida, ficaram atadas por meio do pensamento cartesiano.
A crise constitui-se em um momento oportuno para rever
conceitos, princípios, reavaliar nossa história civilizacional diante
da distopia do século XX e apontar caminhos para uma necessária
e urgente mudança do modo de vida das populações que se
assentam e se inter-relacionam com os diversos ambientes,
espaços e territórios. Os problemas ambientais nos fazem repensar
o modo de vida que levamos, colocando como desafio a
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construção e/ou ressignificação de uma nova ordem, pautada no
saber ambiental, como condição para um processo de reintegração
ser humano/natureza.
Faz-se mister um rompimento com modelos que ditam
normas e padrões de organização econômica liberal, consumista,
cujas consequências corroboraram o distanciamento entre ser
humano e natureza no consciente coletivo.
Nesse sentido, a educação para a sustentabilidade se
apresenta como uma forma de englobar um olhar e uma atitude
individual e coletiva mais responsável, crítica e mais integradora
na relação ser humano e natureza, na organização da sociedade
em seu espectro de condicionantes, sobretudo quando os recursos
naturais, do ponto de vista da sustentabilidade, são mal utilizados
ou se encontram em estado de escassez.
Essa questão se relaciona ao modo de produção capitalista,
voltado a um padrão de consumo e uso de recursos naturais de
formas predatórias, acrescido do progressivo crescimento
populacional que, consoante Lima (2019), deve atingir os 8,3
bilhões de habitantes em 2030 no mundo. Esse cenário é
incompatível com o bem estar da humanidade, dado o modo
desigual e destrutivo com que o capitalismo produz, se apropria e
distribui a riqueza material, cujo parâmetro não é a satisfação
imediata das necessidades humanas básicas, mas, o acúmulo de
capital que individualiza o lucro, com pequena parcela da
sociedade se apropriando dos meios de produção, constituindo-se
em um importante núcleo de poder.
Importa salientar que os benefícios advindos dos bens e
serviços ambientais não são internalizados na economia. Para
Ramos (2013 p. 37), “[...] a alocação dos bens e serviços ambientais
na valoração econômica, [...] se dá de forma ineficiente, haja vista
a impossibilidade de inclusão das externalidades ambientais no
sistema clássico da economia”.
A contradição visualizada nessa relação desigual (de lucros e
custos/danos ambientais, sociais e econômicos) se faz relevante
para que se compreenda como a apropriação da natureza e de
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seus elementos se efetiva no capitalismo. Tal lógica nos leva a
inferir que tanto a degradação ambiental como as condições
precarizadas de vida e trabalho atualmente vivenciadas por
grande parte da população se constitui regra desse sistema.
Para Lima (2019), as grandes alterações na estrutura e função
dos sistemas naturais da Terra representam uma grave ameaça
para continuidade da vida terrestre. Sinaliza uma crise
estrutural/ambiental que remete a uma crise de civilização (LEFF,
2004) e denuncia a ameaça da vida e saúde planetária.
Essa crise se mostra decorrente de um processo que,
historicamente, tem se respaldado em padrões de consumo
excessivos e uso predatório de recursos naturais. O modelo
civilizatório dominante degrada o ambiente, subvaloriza a
diversidade cultural e desconhece os grupos oprimidos
(indígenas, pobres, mulheres, negros), ao mesmo tempo em que
privilegia um modo de produção e estilo de vida que, apesar de
insustentáveis, tornaram-se hegemônicos no processo da
globalização. (SIMPÓSIO SOBRE ÉTICA E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, 2002).
A crise expressada visivelmente no ambiente, como já
pontuado acima, demanda amplo debate político crítico, que
possibilite reflexão e construção de ações que priorizem o devido
equilíbrio entre progresso, economia e recursos naturais, aliado a
processos educacionais compromissados com a formação integral
do sujeito, desconstruindo a lógica do capital, a fim de superá-la à
luz dos princípios da sustentabilidade global.
O enfrentamento da questão requer intervenção coletiva
consciente em todos os domínios da vida social e individual, para
a necessária reorientação de ser e estar nesse mundo, na
implementação e monitoramento de políticas públicas amplas que
responsabilizem os países ricos e seus governos, corporações, na
condição de maiores predadores dos ecossistemas globais, como
alerta Lima (2015), Lowy (2010) e Mészaros (2009), posto que se
faz imperativo ultrapassarmos o paradigma obsoleto e destruidor
do capitalismo.

337

Leff (2001), nessa direção, aponta o saber ambiental como
aquele que ressignifica as concepções do progresso, do
desenvolvimento e do crescimento sem limites, para configurar
uma nova racionalidade social, com ressonâncias no campo da
produção e do conhecimento, da política e das práticas
educativas. Assim sendo, “[...] a grande dificuldade, seja ela
individual ou coletiva, é encontrar soluções compatíveis com a
magnitude e complexidade dos nossos problemas atuais”.
(MORAES, 2008, p. 15). Logo, faz-se necessário pensar em outros
paradigmas educacionais que promovam a compreensão da
cultura hegemônica ligada ao capitalismo, tão presente na
sociedade contemporânea.
Nesse contexto, a Política Pública de Educação se faz
relevante (embora tenhamos ciência que apenas iniciativas
educacionais não são suficientes para promoção das mudanças
necessárias) para o debate crítico sobre a reprodução material e
social da vida e a compreensão de mundo para além da lógica do
mercado. Tais questionamentos carecem de discussões à luz dos
princípios éticos fundamentais para a construção de uma
sociedade sustentável por meio da Educação.
Um paradigma educacional de tamanha magnitude, que se
propõe a abordar/construir conhecimentos que atuam nas
dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais da
aprendizagem do indivíduo requer integração entre educação
formal (escolar) e não formal (social).
Do ponto de vista formal, os investimentos na formação
inicial e continuada de professores são iniciativas importantes,
tanto para aprimoramento profissional, quanto para compreensão
e debate analítico dos princípios contidos na Política Educacional
brasileira, de forma a fortalecer e consolidar no currículo o tema
transversal Meio Ambiente, ainda tratado de forma tímida nos
sistemas de ensino.
Os elementos de cunho estrutural e organizacional no âmbito
das políticas públicas educacionais visam à implementação da
Educação Ambiental formal (BRASIL, 2005), com intuito de dotar
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a comunidade escolar de saberes e possibilidades de ensino e
aprendizagem, valorizando ações de transformação social, com
base nas capacidades cognitivas dos indivíduos ao se perceberem
e atuarem de forma crítica no mundo.
Contudo vale assinalar que, embora as políticas públicas no
âmbito da educação que incluem o tema Meio Ambiente por si só,
não garantam todas as mudanças sociais necessárias para
sustentabilidade (que oportunizem a prevenir e enfrentar riscos;
instrumentalizem as pessoas sobre outras formas de pensar e viver a
vida), podem culminar como marcos normativos na articulação de
propostas pedagógicas críticas referentes à temática.
Embora o impulso do movimento ambientalista atual
remonte à primavera silenciosa de Raquel Carson nos anos 60, só
a partir das últimas décadas do século passado estas questões se
fizeram presentes nas agendas governamentais, tanto locais
quanto mundial. Cabe ressaltar, no entanto, que essa demanda foi
restrita involuntariamente às áreas das ciências naturais, o que
mascarou a essência interdisciplinar e transversal do Tema
Ambiental. Com a complexidade dos problemas relacionados ao
meio ambiente na contemporaneidade, faz-se necessário cada vez
mais discutir este tema em diferentes áreas de conhecimento,
balizados na teoria crítica e efetivamente numa perspectiva
emancipatória e transformadora.
Formação do professor e sua interface com Educação Ambiental
O programa de formação continuada de professores está
respaldado: na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDBEN nº 9394 (BRASIL, 1996) basicamente em seu art. 62, § 1º
em que diz que “[...] a União, o Distrito Federal, os estados e os
municípios, em regime de colaboração, deverão promover a
formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de
magistério” (BRASIL, 2013); Planos: Nacional (BRASIL, 2014),
Estadual (MARANHÃO, 2014) e Municipal (SÃO LUÍS, 2014) de
Educação; Lei 9.795/99 em seu art. 8 § 2˚ que trata da capacitação
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de recursos humanos (BRASIL, 1999) e a Política Estadual de Meio
Ambiente do Maranhão (PEEA-MA), que em seu art. 8, inciso VII,
“[...] aponta a formação inicial, continuada e em serviço sobre a
dimensão ambiental aos professores e educadores de todos os
níveis e modalidades de ensino [...] como um de seus objetivos”.
(MARANHÃO, 2010).
No Sistema Educacional Brasileiro, o Meio Ambiente se
constitui como um tema transversal, sendo corroborado pelos
princípios e conceitos elencados na “Política Nacional de
Educação Ambiental” (BRASIL, 1999). Nesse sistema, a formação
continuada prevista nos documentos norteadores se mostra como
um processo necessário ao fazer pedagógico e que permite a
ressignificação e/ou fortalecimento de conhecimentos que
possibilitem a melhoria da prática docente.
De acordo com os PCN’s, (BRASIL, 2000) e a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional - LDBEN (BRASIL, 2013), a
Educação Ambiental na escola tem por objetivo formar cidadãos
que se defrontem com a problemática do meio ambiente. Nessa
perspectiva, faz-se necessária a articulação das políticas públicas,
possibilitando a instrumentalização dos sujeitos para o
enfrentamento das questões socioambientais. Dentre as políticas
públicas, a educacional se materializa através de vários processos
e sujeitos envolvidos em sua execução por meio do trabalho
escolar. A educação é compartilhada por aqueles que estão
envolvidos no processo educativo, levando em consideração o
contexto do aluno, da sociedade civil e da esfera pública. É
oportuno destacar, conforme Layrargues (2016), que a educação
ambiental trabalhada em sala de aula, com predominância na
discussão a respeito dos aspectos técnicos e/ou genericamente dos
problemas ambientais, em detrimento dos aspectos políticos que
constituem os mecanismos e interesses do mercado, não gerará
compreensão e tão pouco mudança social.
A formação continuada de professores é um processo
imprescindível à prática pedagógica, visando oportunizar a
ressignificação e/ou fortalecimento de conhecimentos e práticas
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que os coloquem em condições de conduzir ao sucesso do
trabalho escolar. Segundo Gatti (2008), essa modalidade formativa
compreende qualquer atividade que venha contribuir para o
desenvolvimento/aprimoramento profissional após conclusão da
graduação, ou após ingresso no exercício do magistério,
abarcando desde cursos de extensão de natureza diversificada até
cursos de formação que outorgam diplomas profissionais, seja em
nível médio, seja em nível superior. A autora também aponta que
em todos os estados brasileiros e na maioria das cidades
metropolitanas foram desenvolvidas atividades para esse fim,
pelos próprios profissionais das Secretarias de Educação ou por
consultorias contratadas. Corroborando com essas ideias acima,
Dias (2012), observa duas evidências por meio de suas análises:
“(1) essas formações tornaram-se compensatórias, para suprir a
precariedade da formação inicial; perdendo, assim, o propósito da
Formação Continuada que é o aprimoramento do profissional nos
avanços, renovações e inovações da sua área; e (2) a expansão de
cursos de extensão, graduação e pós-graduação, sob o rótulo
“formação continuada” foi tão grande que o acompanhamento e a
avaliação de todos eles tornaram-se inviáveis para o governo, o que
pode colocar em dúvida a validade, a eficácia e a qualidade dessas
formações”. (DIAS, 2012, p.17).

Não obstante, uma formação continuada que apreenda as
questões objetivas da contemporaneidade, precisa adotar uma
visão que rompa as barreiras conceituais da disciplinaridade que
moldaram os temas atrelados à dinâmica da vida, que
influenciaram as formas de ver e agir no mundo. É importante
que esse entendimento se faça presente nas estratégias didáticas,
na condução e efetivação do currículo escolar, focado na
perspectiva do saber ambiental que visa a construção de
sociedades sustentáveis.
Os estudos de Dias (2012), revelam que alguns municípios
têm buscado parcerias com universidades. Além disso,
planejaram e executaram ações para elevar o perfil de formação
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dos profissionais do magistério da sua rede municipal de ensino.
No entanto, André (apud DIAS, 2012), chama a atenção para a
necessidade de se conhecer as ações implementadas por esses
municípios, a fim de acessar dados empíricos que possam
referenciar práticas e políticas educacionais.
Para que haja de fato o cumprimento da função social da
escola, como o “[...] vínculo ao mundo do trabalho e à prática
social” (BRASIL, 2013), os diversos sujeitos da comunidade
escolar se fazem importantes e em especial os professores, cuja
formação se mostra numa posição de prevalência nas discussões
relativas ao Meio Ambiente, numa perspectiva crítica do trabalho
pedagógico, haja vista o “[...] momento histórico pela incessante
busca e renovação do saber fazer educativo.” (PORTO, 2000 p.11,
12), no contexto das relações sociais e arranjos conjunturais em
que se efetivam.
Educação ambiental dialogando com a escola
Depreende-se então, que a contribuição da escola está
pautada na colaboração e compartilhamento do processo
formativo, destacando o professor como sujeito de sua prática,
analista do seu contexto e um grande articulador dos
conhecimentos teóricos com a dinâmica social e os direitos de
aprendizagem dos alunos. Neste sentido, “[...] a escola é um lugar
de mediação cultural, e a pedagogia, ao viabilizar a educação,
constitui-se como prática cultural intencional de produção e
internalização de significados, para, de certa forma, promover o
desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos indivíduos”.
(LIBÂNEO, 2004, p. 6).
Contudo, cabe atentar para o fato de que, embora a Política
de Educação ambiental possua contribuições significativas nas
transformações almejadas, ela por si só não garante as mudanças
em sua integralidade, posto que tal política deve estar alinhada
com as demais políticas públicas, a fim de garantir o tratamento
transversal e o diálogo dentro da estrutura governamental e desta
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para com os demais centros de poder da sociedade, viabilizando
processos que caminhem rumo a uma democracia participativa.
Libâneo sintetiza essa ideia
A prática educativa não é apenas uma exigência da vida em sociedade,
mas também o processo de prover os indivíduos dos conhecimentos e
experiências culturais que os tornam aptos a atuar no meio social e a
transformá-lo em função de necessidades econômicas, sociais e
políticas da coletividade (LIBÂNEO, 1994, p. 17).

Corroboramos com a assertiva de que a formação continuada
voltada à temática ambiental é um processo imprescindível à
prática pedagógica e ao cumprimento do papel social da
educação. Daí a relevância de levar em consideração a
dinamicidade e o contexto socioambiental em que a escola atua,
bem como a percepção de natureza, de racionalidade vigente e da
conjuntura política, social e econômica vivenciadas pelos seus
membros, uma vez que esse conjunto de elementos se fazem
presentes no cotidiano dos indivíduos e conferem dinamicidade
ao processo social.
Assim, Sacristán (1990) considera a formação de professores
uma das pedras angulares imprescindíveis a qualquer intento de
renovação
do
sistema
educativo,
o
que
repercute
significativamente na formação dos alunos, haja vista que podem
instigar a criticidade nos educandos sobre os problemas atuais e,
consequentemente, o seu enfrentamento. Dessa forma,
relacionamos o processo formativo de docentes como instrumento
da política, programas e projetos voltados ao tema transversal
Meio Ambiente nos sistemas de ensino.
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Relato de experiência da Formação Continuada PCN Meio
Ambiente na Escola no âmbito da Secretaria Municipal de São
Luís - MA
Vamos relatar, de forma simples, uma experiência positiva de
formação continuada de docentes – a Formação PCN Meio
Ambiente na Escola, gerida pelo Núcleo de Educação Ambiental –
NEA, da Secretaria Municipal de Educação de São Luís/MA –
SEMED, desde 2003. A Secretaria teve a ousadia de pensar e
executar uma formação de docentes com a temática Meio
Ambiente, baseada nos Parâmetros Curriculares Nacionais,
aceitando o desafio de superar as diversas barreiras impostas,
bem como oportunizar aos profissionais da rede municipal,
fossem eles gestores, coordenadores pedagógicos, auxiliares,
assistentes além, claro, dos professores de todas as disciplinas,
uma leitura de mundo e do papel da escola e de cada membro
dela, na melhoria das condições ambientais, da própria escola, do
bairro onde ela se localiza, da cidade e do mundo todo.
Divulgar essa formação em todas as escolas, disponibilizar
recursos financeiros para reprodução de material e produção de
outros, apoiar visitas e/ou aulas de campo aos participantes foi – e
ainda é, pois, a Formação continuada acontecendo – uma prova
do envolvimento e da valorização que a gestão da Secretaria deu à
questão. Além disso, gestores e coordenadores eram
sensibilizados para que os participantes da Formação
encontrassem espaço adequado para discutir, implantar e
socializar os conhecimentos adquiridos nos encontros formativos,
visando também, dentre outras razões, a execução do projeto
pedagógico na escola.
Cabe destacar que a carga horária dessa formação era em
torno de 200 horas distribuídas aos finais de semana ao longo do
ano. A adesão dos educadores era voluntária. Essa proposta
metodológica, pautada nas macrocompetências básicas de Felipe
Perrenoud, mostrou-se acertada por todos os anos em que a
formação foi oferecida, criando laços entre os participantes e o
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fortalecimento da vontade de provocar mudanças significativas
no cotidiano escolar.
O processo formativo desenvolvido, para além dos encontros
de estudo, criou um quadro de profissionais sensibilizados nas
escolas, com informações técnicas adequadas, capazes de
realizar/sugerir intervenções seguras nos espaços físicos e
pedagógicos, na construção de uma pedagogia coerente, que faz o
que ensina. Contudo, a continuidade desse processo requer ação e
estímulo para que os profissionais permaneçam acreditando e
agindo em prol da formação cidadã para um planeta melhor.
Entraves e desafios da formação docente
A operacionalização da formação docente se dá mediante as
diferentes racionalidades presentes no contexto das escolas, bem
como as concepções da prática docente, o que nos coloca questões
secundárias, como: que concepções teóricas e metodológicas
embasam a formação continuada dos/as professores/as para
atuação com o tema transversal Meio Ambiente? Essas bases
teóricas levam em consideração abordagens críticas ao modelo
capitalista adotado na sociedade?
Além disso, o processo de formação continuada de professores,
apesar de garantido por leis várias, não está garantido nas práticas
gerenciais dos governos. Questões de diversas ordens interferem em
sua execução, como por exemplo, o não financiamento de materiais,
espaços, oficineiros; a não reorganização de horários do docente e
valorização da formação; e o não incentivo pessoal do docente e de
todo o corpo pedagógico da escola para discutir e agir sobre essa
questão específica.
Apesar das instituições de ensino estarem, cada vez mais,
sendo cobradas a desempenhar vários e novos papéis na
sociedade atual, sendo questionadas quanto à sua capacidade de
responder às questões urgentes da sociedade, quanto a possuírem
equipamentos tecnológicos, metodologias inovadoras etc,
evidentemente o ambiente/natureza, não foi incluído “nessas
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questões”. Projetos interdisciplinares ou integradores não são
comuns e ainda carecem de aprofundamento pedagógico e
didático. Nesse universo, as questões ambientais ainda não se
configuram como prioridade: em linhas gerais são vistas em datas
comemorativas e em projetos temporários, desconectadas do
cotidiano da escola, dos professores e dos alunos.
Um projeto de Educação Ambiental que não considere o
próprio espaço físico escolar tende ao malogro, ou seja,
estacionamentos, pátios, áreas de vivência, muros, cores,
luminosidade, cimento, grades, ar condicionado, iluminação
artificial, inexistência de árvores para o conforto climático e sonoro,
além de trazer vida com sua cor e abrigo. Estes espaços são
construídos para manter os seres humanos presentes ali, apartados
da natureza, do ambiente natural. Não será esse comportamento
uma prova cabal da crença do “superior aos demais”, como dizia
Aristóteles, na teia da vida? Ou o pensamento da ciência clássica
quanto a ser um observador passivo do fenômeno observado? Ou
ainda de Hegel quando diz que a natureza deixa de ser “estranha” se
for manipulada antropicamente, modificada conforme os padrões e
desejos humanos?
No entanto, apesar de todos os pontos negativos levantados
acima, lembrando serem apenas alguns, é preciso continuar
refletindo e agindo, estimulando a formação e seu produto final,
de outro olhar, do estabelecimento, ou em alguns casos
reestabelecimento, da ligação com o ambiente natural.
Assim, a constituição de grupos de estudo multidisciplinares
no ambiente escolar e o estabelecimento de relações com outros
grupos de estudo de outros espaços educacionais, propicia a
autoanalise, o estímulo, a ampliação dos conhecimentos e a ação,
nos espaços micro, como a sala de aula, aos espaços macro, como
a escola, a rua, o bairro e outros espaços. Pode motivar também à
participação em processos de discussão e deliberação municipais,
como um cidadão consciente e ainda, a ações mundiais, já que, ao
tornar-se consciente das interligações mundiais ecossistêmicas,
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você também se percebe como cidadão do mundo, que é diferente
de estar no mundo.
Segundo Sato (2001), qualquer trabalho em Educação
Ambiental deve levar em conta a representação que cada
indivíduo ou grupo tem de “ambiente”. São essas representações
construídas que determinarão as práticas pedagógicas e a relação
com a natureza. Sauvé (2000 apud Sato, 2011) cita a classificação
dessas representações em 07 (sete) categorias: natureza, recurso,
problema, sistema, meio de vida, biosfera e projeto de vida. Para
Sato e Passos (2001 apud Oliveira, 2012), o grande desafio da
Educação Ambiental é a busca por alteridade, que se constrói no
respeito à diversidade, onde se percebe que o uno e o múltiplo
coexistem em nós. Portanto, se essa busca por um mundo melhor
é realmente almejada, nós é que temos a tarefa de efetivá-la.
Na construção de uma educação para a sustentabilidade junto
aos docentes, múltiplos fatores merecem ser observados,
reafirmando o princípio de que a Educação Ambiental não é
concebida de forma alheia às histórias da humanidade, bem como a
complexidade das relações ser humano, sociedade e natureza
entendidas no grande espectro do conhecimento e respectivas áreas
do saber. Para ser eficaz e completa, os docentes devem ter acesso a
materiais e experiências que lhes demonstrem a possibilidade de sua
disciplina produzir uma contribuição à questão. Os encontros
formativos, além de valorizar os conhecimentos prévios dos
docentes, devem também propiciar o aprendizado de um cabedal
totalmente novo de conhecimentos. Cujos conteúdos devem se
relacionar com as questões ambientais, como: histórico do
movimento ambientalista, legislação ambiental, correntes/conceitos
da sustentabilidade, de ecossistemas, de diversidade biológica, de
desenvolvimento humano (que pode incluir o espiritual), e
principalmente a compreensão da lógica capitalista, estes
conhecimentos darão ao docente criticidade sobre a Educação
Ambiental no seu espaço escolar.
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Conclusão
A crise ambiental que vivemos, oportuniza a adoção de uma
postura ativa, consciência de classe e crítica diante do mundo,
rumo a uma direção que possibilite empenhar esforços com vistas
à transformação da estrutura social e política atualmente imposta
que ameaça a vida e sua sustentabilidade, uma vez que a questão
ambiental como tema transversal e interdisciplinar demanda por
conhecimentos que deem conta de sua complexidade e natureza
multifacetada.
Assim, a política pública de Educação no Brasil precisa
valorizar efetivamente a Educação Ambiental na formação de
docentes e discentes, se quiser melhorar seus indicadores
educacionais, já que os temas transversais são os conteúdos que
impregnam o processo educacional escolar de sentido. O caráter
de conhecimento significativo tão propalado e socialmente
requerido para a escola em nossos dias diz respeito,
essencialmente, aos temas transversais que, associados à
ressignificação das disciplinas tradicionais, poderão chancelar no
currículo escolar brasileiro uma nova política educacional.
As demais políticas públicas precisam também se integrar, na
construção de um projeto político de nação que requeira para si a
observância das condições objetivas que permitam a tão almejada
transformação social com inclusão, preservação ambiental e
criticidade, tendo nos princípios da sustentabilidade sua fonte de
inspiração para um mundo melhor.
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